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 دردشة
  

شهدت مصر خالل العـامين الماضـيين العديـد مـن األحـداث علـى المسـتوى السياسـي واالجتمـاعي 
العديـد فظهـرت والتي كان لها أثـر بشـكل مباشـر علـى واقـع المـرأة المصـرية وعلـى المجتمـع ككـل، 

وهـذا مــا دفـع جمعيــة  ،علــى السـاحة اإلعالميــةمـن القضـايا التــي تمـس المــرأة وفرضـت نفســها بقـوة 
نهـوض وتنميــة المــرأة إلجـراء المرصــد اإلعالمــي الثالــث عقـب ثــورة ينــاير، والـذي  نتنــاول فيــه أهــم 

المرصـد لمـدة قضايا المرأة التي أثيرت على صفحات الجرائـد والمجـالت، وقـد تـم العمـل علـى هـذا 
عـــــام حيـــــث قمنـــــا بتوثيـــــق المـــــادة الصـــــحفية ورصـــــدها وتحليلهـــــا ممـــــا جعلنـــــا نتوقـــــف عنـــــد شـــــهر 

، على أن يتم تخصيص المرصد القادم لتنـاول أهـم القضـايا التـي أثيـرت فـي الصـحف 2012يونيو
، حيــث وقعــت العديــد مــن األحــداث وأثيــرت مئــات القضــايا الخاصــة 2013والمجــالت خــالل عــام 

صة مع صعود تيار اإلسالم السياسي وسيطرته على الحكم، ومن أهمها قضية التحرش بالمرأة خا
والتعــدي المــنظم علــى الفتيــات فــي التحريــر وفــي وســائل المواصــالت خاصــة فــي عربــات المتــرو 

  المخصصة للسيدات.
  

هذا باإلضافة إلى أحداث االتحادية والتعدي على المتظاهرات من خالل ضربهن وتكميم أفـواههن 
ثلمــا حــدث مــع الناشــطة السياســية شــاهنده مقلــد، كمــا تكــرر مشــهد اإلعتــداء علــى الناشــطات فــي م

أحداث المقطم األولى حيث تم صـفع الناشـطة السياسـية ميرفـت موسـى، وغيـره مـن األحـداث التـي 
  وقعت خالل الفترات القليلة السابقة.

  

ومجلــة، لســتة مــن أهــم صــحيفة  11وهــذا مــا جعلنــا نخصــص هــذا المرصــد لرصــد وتحليــل تنــاول 
، علـى 2012وحتـى يونيـو  2011قضايا المرأة التي تناولتهـا وسـائل اإلعـالم فـي فتـرة مـن أكتـوبر 

  .2013أن نقوم بتخصيص المرصد القادم ألحداث عام 
  

ويستهدف المرصد بشكل مباشـر العمـل والتواصـل مـع اإلعالميـين مـن الصـحفيين والكتـاب، وذلـك 
الذي يقومـون بـه فـي بلـورة رؤيـة المجتمـع نحـو المـرأة، فهـم يصـلون إلـى  لتأكيدنا على أهمية الدور

عدد كبير من أفراد المجتمع ويؤثرون فـي أفكـارهم واتجاهـاتهم، وبالتـالي فهـم يسـاهمون فـي تشـكيل 
  نظرة المجتمع للمرأة سواء كانت إيجابية أو سلبية.

  

السياسي واالجتماعي والذي يـنعكس  ومن هذا المنطلق فقد قمنا باالهتمام بمتابعة تطورات المشهد
بدوره على المرأة وقضاياها، فتابعنـا المشـهد السياسـي الـذي ألقـى بظاللـه علـى وضـع المـرأة بشـكل 
عــام، فرصــدنا مشــاركة المــرأة فــي الجمعيــة التأسيســية للدســتور، كمــا تابعنــا الهجمــة الشرســة التــي 

ثــل فــي قــوانين األحــوال الشخصــية، شــنها مجلــس الشــعب المنحــل علــى مكتســبات المــرأة والتــي تتم
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ورصــدنا متابعــة الصــحف لموضــوعي التحــرش الجنســي وزواج القاصــرات كقضــيتين اجتمــاعيتين، 
وأيضــًا قمنــا برصــد االنتهاكــات التــي حــدثت ضــد نســاء وفتيــات مصــر مــن كشــوف عذريــة وســحل 

  للفتيات.
  

الصـحافة المطبوعـة كواحـدة  تناول بالرصـد والتحليـل أداءيالمرصد اإلعالمي إلى أنه  وتعود أهمية
خرجنا في هذا المرصد بعـدد مـن المؤشـرات قد لقضايا المرأة و  امن أهم وسائل اإلعالم، في تناوله

زاد المــرأة المصــرية  أن نــرىاآلن  فــنحنالتــي ينبغــي االنتبــاه لهــا فيمــا يخــص العديــد مــن القضــايا، 
موجـه ضـد المـرأة  وممـنهج وجمـاعي في الحياة السياسية، بل وأصبح هنـاك تحـرش مـنظم إقصائها

  ضد المرأة ومكتسبتها.السلبي السياسية، هذا بخالف التوجه العامة و إلبعادها عن الحياة 
  

لقضـايا المـرأة  -أهـم وسـائل اإلعـالم كأحـد –والمجـالت ولذلك قمنا برصد وتوثيق تنـاول الصـحف 
 منحـــازةجهـــة نظـــر المختلفـــة.. ليجيـــب الرصـــد عـــن تســـاؤالت منهـــا: هـــل عكســـت هـــذه الصـــحف و 

للقضــايا محــل الدراســة أم أنهــا كانــت حياديــة وموضــوعية فــي تناولهــا لهــا؟ وهــل اهتمــت االهتمــام 
هـل اتخـذت موقـف مؤيـد للمـرأة أم الكافي بهـذه القضـايا أم سـاهمت بتجاهلهـا للقضـية فـي تفاقمهـا؟ 

  ت أخرى عديدة... وتساؤالكانت ضد المرأة وعملت على توجيه الرأي العام تجاهها بشكل سلبي ؟
  

الصـحف والمجـالت المصـرية  عـدد مـنوقد قمنا بتحليل كيفية التناول الصـحفي لقضـايا المـرأة فـي 
  وهي:

  

صـــباح باإلضـــافة إلـــى مجلـــة والجمهوريـــة  "وملحـــق أخبـــار اليـــوم" األهـــرام واألخبـــار جريـــدة -
 (ممثلة عن الصحف القومية). الخير

  جريدة الوفد (ممثلة عن الصحف الحزبية). -
 .)، والشروق، واليوم السابع (ممثلة عن الصحف الخاصةالمصري اليوم جريدة -

 ).والمختصة بشئون المرأة مجلة حواء ونصف الدنيا (ممثلة للصحف المتخصصة  -
  

تـم اختيـار أهـم قضـايا حيـث  سبع فصـول، تـم تـرتيبهم وفقـًا ألسـبقية األحـداث،وينقسم المرصد إلى 
  :كالتاليف والمجالت المصرية سالفة الذكر، والفصول المرأة التي تناولتها بالنشر الصح

  

 ــع" : بعنــوانالفصــل األول ــرأة واق ــذ المصــرية الم ــى 2011 من ــة وحت  ،"2013 عــام بداي
 عــام بدايــة وحتــى 2011 منــذ المصــرية للمــرأة وقعــت التــي األحــداث الفصــل هــذا وتنــاول
 وتنميـــة نهـــوض جمعيـــة بهـــا قامـــت التـــي الخطـــوات أهـــم الفصـــل هـــذا عـــرض كمـــا ،2013
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 العـام اإلطـار هـو الفصـل هـذا ويعتبـر الفتـرة، هـذه خـالل المـرأة قضـايا ومـؤازرة لـدعم المرأة
 .المرأة لقضايا الصحفي التناول وتحليل لرصد

 

 :كيفيـــة تنـــاول الصـــحف فيـــه تـــم رصـــد و  ،"كشـــوف العذريـــة"قضـــية يتنـــاول  الفصـــل الثـــاني
كشـــوف العذريـــة أم اتخـــذت  لهـــذه القضـــية فهـــل كانـــت مناصـــرة للفتيـــات ضـــحاياوالمجـــالت 

 الموقف المؤيد للمجلس العسكري؟ .. يليها تحليل هذه التغطية الصحفية وعرض النتائج.
  

 

  سـحل الفتيات...بنـات فـي هـذا الفصـل تـم رصـد التنـاول الصـحفي لقضـية  :الثالثالفصل"
لقضـية وتناولنا خالل هذا الفصل التنـاول الصـحفي  مصر من الثورة إلى السحل والتعرية"

، وخـالل رصـدنا لهـذه القضـية 2011سحل وتعرية الفتيات في أحداث مجلس الـوزراء عـام 
اســتطعنا أن نقــف علــى أهــم المالمــح التــي ميــزت التنــاول الصــحفي لقضــية ســحل الفتيــات 
فهــل الصــحف كانــت مــع الفتيــات؟ أم اتخــذت الجانــب المؤيــد ألفعــال المجلــس العســكري، 

ها بعـض جنـود العسـكر أم كانـت الصـحف مـع آراء بعـض وهل دافعت عن الفتاة التي عرا
الشــيوخ واإلعالميــين الــذين وصــفوها بــالفجور وأنهــا هــي المخطــأة؟، كمــا رصــدنا خــالل هــذا 
المرصــد التنــاول الصــحفي ألحــداث جمعــة الحرائــر التــي خرجــت لتــدافع عــن فتيــات ونســاء 

ت لتؤيــد المجلــس مصــر، وأيضــًا رصــدنا التنــاول الصــحفي لتظــاهرات العباســية التــي خرجــ
 العسكري.

 

 التحــرش الجنســي"فـي هـذا الفصــل تناولنـا ظـاهرة اجتماعيــة وهـي ظـاهرة  :لرابــعالفصـل ا" ،
الحظنــا منــذ عــدة وقــد ســبق ورصــدنا هــذه الظــاهرة فــي المرصــد اإلعالمــي الســابق، ولكننــا 

 أن تقوم بعمـل اسـتبيانمما دعى الجمعية ، بشكل مخيف هذه الظاهرةشهور تفاقم وانتشار 
، حــول "ظــاهرة التحــرش الجنســي" لكــي نقــوم بدراســة هــذه الظــاهرة ونقــف علــى أهــم أســبابها

بــين واســتكماًال لهــذه الدراســة ونتائجهــا التــي تشــير النتشــار الظــاهرة فــي مختلــف المنــاطق و 
هــو أحــد أســباب التحــرش، وٕايمانــًا الفتــاة أو الســيدة مظهــر مختلــف األعمــار دون أن يكــون 

المــــرأة بأهميــــة اإلعــــالم فــــي التصــــدي للظــــواهر الســــلبية فــــي  مــــن جمعيــــة نهــــوض وتنميــــة
المجتمــع، قمنــا برصــد تنــاول الصــحف والمجــالت المختلفــة لقضــية التحــرش الجنســي خــالل 

عـرف هـل الصـحف والمجـالت محـل ، حتـى ن2012وحتـى يونيـو  2011الفترة من أكتـوبر 
م الكـافي فـي التنـاول؟، الرصد تناولوا القضية بشكل مكثـف أم أغفلوهـا ولـم يعطوهـا االهتمـا

وأيضًا هل الصحف والمجـالت ألقـت بـاللوم علـى الفتـاة فـي حـوادث التحـرش أم ألقـت اللـوم 
علــى المتحرش؟...وأســئلة أخــرى عديــدة اســتطعنا أن نجيــب عنهــا خــالل رصــدنا وتحليلنـــا 

  للتناول الصحفي لهذه القضية.
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  والتي تمثل شـكًال مـن "زواج القاصرات" أما هذا الفصل فقد تناول قضية  :الخامسالفصل
أشـــكال العنـــف ضـــد المـــرأة وانتهاكـــًا لحقوقهـــا كطفلـــة وٕانســـانة، وهـــى قضـــية ليســـت بجديـــدة 
ولكنها تزداد انتشارًا خاصة مع انتشار الفقر والجهل فـي قـرى ومحافظـات مصـر، وخاصـة 

جعلنا نهـتم  بعد خروج العديد من األصوات التي تنادي بخفض سن زواج الفتيات، وهذا ما
فـــي هـــذا المرصــــد برصـــد التنــــاول الصـــحفي لهـــذه القضــــية للوقـــوف علــــى طبيعـــة التنــــاول 
اإلعالمــي لهــذه الظــاهرة فهــل كانــت الصــحف والمجــالت مــع خفــض ســن الــزواج أم كــانوا 

 رافضين لهذه الظاهرة؟
  

  المــــرأة المصــــرية فــــي الجمعيــــة فــــي هــــذا الفصــــل تــــم تنــــاول قضــــية  :الســــادسالفصــــل"
لمــرأة فــي هــذه اللجنــة، علــى ، حيــث لــوحظ إقصــاء االتأسيســية للدستور..ضــيف شــرف" 

الــرغم مــن أن الدســتور الجديــد ســيحكم حيــاة المصــريين بشــكل عــام ســواء المــرأة أو الرجــل، 
ولذلك ال يوجد أية مبرر إلقصائها خاصًة مع وجـود كفـاءات نسـائية ممـن ُيشـهد بكفـاءتهن 

نهـــتم فـــي هـــذا الفصـــل  أيضـــًا فـــي المجـــال القـــانوني وهـــذا مـــا جعلنـــاو حليـــًا وٕاقليميـــًا ودوليـــًا م
باســتعراض تحليــل التغطيــة الصــحفية لهــذه القضــية، وذلــك للوقــوف علــى مــدى التــزام هــذه 
الصــحف بــدورها فــي التنبيــه بتــردي هــذه النســبة ســواء فــي التشــكيل األول أو الثــاني للجنــة 

هــــل اهتمــــت الصــــحف بالنشــــر عــــن هــــذه المهزلــــة فــــي حــــق المــــرأة التأسيســــية للدســــتور، ف
بهــــذا  نــــددالمصـــرية؟ وهــــل شــــاركت الصــــحف محـــل الدراســــة فــــي الضــــغط الشـــعبي الــــذي 

اإلقصاء لنصف المجتمع؟ أم اكتفت بدور المتفرج من خالل العرض المحايد لقضية نسـبة 
 تمثيل المرأة المتردي في اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر؟

  

 أداء البرلمـــان تجـــاه قضـــايا يتنـــاول متابعـــة التغطيـــة الصـــحفية لقضـــية  :بعل الســـاالفصـــ"
اعتقـد الشـعب المصـري أن أول مجلـس شـعب ، فبعد انتخـاب برلمـان مـا بعـد الثـورة، المرأة"

منتخــب بــإرادة حــرة مــن المصــريين ســيعمل جاهــدًا علــى ســن القــوانين التــي تحقــق مطالــب 
البرلمان مخيبًا آلمال المصريين رجاًال ونساًء فبدًال من الثورة المصرية، ولكن لألسف جاء 

أن ينشــغل البرلمــان بتــوفير فــرص عمــل ومراقبــة أداء الحكومــة ، انشــغل بقــوانين األحــوال 
وجـــدنا البرلمـــان ينـــاقش قضـــية إباحـــة لخاصـــة بـــالمرأة وطالـــب بإلغائهـــا ،  كمـــا الشخصـــية ا

لحضــانة ومضــاجعة الــوداع بــدًال مــن الختــان وخفــض ســن زواج الفتيــات، والخلــع والرؤيــة وا
أن يناقش موازنة الدولة وكيفية تنمية اإلقتصاد وٕايجاد حلول حقيقية إلعادة بناء مصر بعد 
الثـورة، وهــذا األداء جعلنــا منشـغلين برصــد التنــاول الصـحفي ألداء البرلمــان المصــري حــول 

ة مواكبــة لمــا قضــايا المــرأة، لنعــرف إلــى أي مــدى كانــت الصــحف والمجــالت محــل الدراســ
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يخــرج مــن مجلــس الشــعب مــن إقتراحــات وتصــريحات حــول المــرأة المصــرية، وهــل اكتفــت 
الصـــحف برصـــد مـــا يحـــدث فـــي البرلمـــان المصـــري.. أم قامـــت بتحليـــل مقترحـــات القـــوانين 

  ودافعت عن حقوق المرأة التي يهاجمها مجلس الشعب؟
 

يومــًا تلــو اآلخــر، فمعظــم القضــايا وكــان مــن المؤســف أننــا وجــدنا أن وضــع المــرأة المصــرية يســوء 
محـل الرصــد تمثــل انتكاســة لحقـوق المــرأة، صــحيح أن التنــاول الصــحفي لـم يكــن فــي مجملــه ســلبيًا 
وينــــتقص مــــن حقــــوق المــــرأة ولكننــــا خرجنــــا بعــــدد مــــن النتــــائج الصــــادمة حــــول بعــــض الصــــحف 

  والمجالت المتخصصة في شئون المرأة.
  

د بعنايــة وتــدقيق مــن جانــب اإلعالميــين واإلعالميــات ومــن ولهــذا نتمنــى أن يــتم قــراءة هــذا المرصــ
جانــب صــناع القــرار حتــى نســتطيع معــًا أن نقــف ضــد الظلــم الواقــع علــى المــرأة، فعلــى اإلعالميــين 
دورًا البــد أن يــؤدوه وهــو الــدفاع عــن المــرأة ضــد الهجمــات الشرســة التــي تصــوب تجــاه مكتســباتها، 

ولكــن أيضــًا مــن األدوار الهامــة لإلعــالم "الــدفاع عــن فصــحيح أن دور اإلعــالم هــو نقــل الحقــائق 
الحــق"، فمــن واجــب اإلعالمــي الحــر أن يــدافع عــن المظلــوم، كمــا أن مــن واجبــه أن يعمــل علــى 
تنميــة المجتمــع ويرتقــي بــالفكر العــام بعيــدًا عــن التمييــز بــين الرجــل والمــرأة، كمــا نطــالبهم بالتكــاتف 

ات المجتمــــع المــــدني لتصــــل أصــــواتنا للمســــئولين معنــــا ومــــع مختلــــف الجمعيــــات األهليــــة ومنظمــــ
ومتخذي القرار للمحافظة على مكتسبات المرأة والحصول على المزيد منها من خالل إشـراكها فـي 
عملية اتخاذ القرار وتحقيق ما يكفـل لهـا اسـتمرار مسـيرتها فـي الوقـوف جنبـًا بجنـب مـع الرجـل فـي 

الوطن العزيز لألمام في سبيل تحقيـق الرخـاء والتنميـة سبيل تحقيق االزدهار والتقدم للبالد والدفع ب
  التي ننشدها جميعًا كمواطنين مصريين ومخلصين. 

  
  
  

  د.إيمان بيبرس                                                               
  رئيسة مجلس إدارة                                                              

 جمعية نهوض وتنمية المرأة                                                              

 
 

  األول الفصل
  2013 عام بداية وحتى 2011 منذ المصرية المرأة واقع
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 للوقوف 2013 عام بداية وحتى 2011 منذ المصرية للمرأة حدث ما الفصل هذا في سنتناول
 حيث العام، هذا خالل المصرية المرأة منها تعاني كانت التي والمعوقات التحديات أهم على
 الصحف تناول كيفية وعرض اإلعالمي المرصد لعرض التمهيدي الفصل هو الفصل هذا يعتبر

  .المرأة لقضايا المختلفة والمجالت
   

 على أثرت وكيف المصرية للمرأة حدثت التي الوقائع على تعرفال إلى الفصل هذا يهدفو 
. الحكم إلى السياسي اإلسالم تيار وصعود يناير 25 ثورة عقب خاصة وقضيتها المرأة وضع

 العام اإلطار يعتبر هذا ألن ، الفترة تلك خالل للمرأة حدثت التي الوقائع أهم بسرد وسنقوم
 بها قامت التي الخطوات أهم بعرض سنقوم كما المرأة، لقضايا الصحفي اولالتن وتحليل لرصد
 مشروع خالل من الفترة هذه خالل المرأة قضايا ومؤازرة لدعم المرأة وتنمية نهوض جمعية

 اإلتحاد مع بالتعاون المرأة وتنمية نهوض جمعية تنفذة والذي" العشوائيات في المرأة تمكين"
  .األوروبي

  

  2013 عام بداية وحتى 2011 عام منذ المصرية المرأة وضع
  

 والجميع وطموحات، أحالم لديه كان فالجميع كثيراً  المصري المجتمع تغير يناير 25 ثورة بعد
 المصريين جموع رغبة على أكدت التي المشاهد أبرز من ولعل التغيير في حقيقية برغبة شعر
 ظن ورئيس نواب الشعب ليختار اإلنتخابية اللجان أمام اآللوف إصطفاف مشهد هو التغيير في

 إلى األحالم هذه تحولت ما سرعان لألسف ولكن أحالمه، تحقيق على سيعملون أنهم الشعب
 من المزيد المصري الشعب واجه العكس على بل أحد، أحالم من شئ يتحقق فلم كوابيس،
  .مرسي محمد.د حكم ظل في والمعوقات والتحديات المخاطر

  

 فهي...أحالمها أيضاً  هي لديها كان المصري الشعب أبناء جميع مثل مثلها المصرية والمرأة
 معها المجتمع يتضافر بأن تحلم كانت وأيضاً  اإلجتماعية والعدالة والحرية بالعيش تحلم كانت
 السياسية الحياة في مشاركتها دون تحول التي والمجتمعية الثقافية المعوقات إزالة على ويعمل
سن التشريعات التي تتصدى بحزم لما يمكن أن تتعرض له كما كانت تحلم ب، العامة والحياة

  .المرأة من عنف وتمييز، باإلضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة لها وألسرتها
  

ولكن ما اكتشفناه من خالل رصدنا لمختلف األحداث التي مرت بها المرأة المصرية في عام 
هو أنه لم يكن وضع المرأة المصرية أحسن حاًال بهذا العام عن سابقه، بل على العكس  2012

وجدنا حدة وعنف أكبر وغير مبرر ُيمارس ضد المرأة، وتردي جسيم في وضعها على مختلف 
  لمجاالت تقريبًا. األصعدة وبكل ا
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لم يتغير الوضع كثيرًا، بل وظهرت ممارسات جديدة مناهضة  2013وحتى مع دخولنا لعام 
  للمرأة وُمحجمة لدورها.

  

وخالل السطور القادمة سنعرض عليكم نبذة مختصرة عن ما شهدته المرأة من تراجع وتقهقر 
  :2013وبداية عام  2012لدورها خالل عام 

  
  السياسية للمرأة المصرية كمرشحة وناخبة:أوًال: المشاركة 

  

فيمكن رصدها من خالل  2011/2012بالنسبة لمشاركة المرأة المصرية سياسيًا في عام 
مستويين كمرشحة وكناخبة، على مستوى مشاركتها كمرشحة ففي المرحلة األخيرة من اإلنتخابات 

ا وجهته بالمرحلة األولى من واجهت المرأة المصرية نفس م 2012عام البرلمانية والتي تمت 
االنتخابات، فكانت المرشحة توضع بذيل القائمة الحزبية كديكور في أغلب األحيان ليس أكثر 
ولإللتزام بما نص عليه القانون من ضرورة أن تتضمن قائمة المرشحين الحزبية إلمرأة واحدة 

ن صور المرشحات، إلى على األقل، كما وجدنا بعض األحزاب تقوم بوضع صور الزهور بدًال م
  .ت البعض لتوجيههن أو مضايقتهنجانب تعرض بعض الناخبات لبعض الممارسات من محاوال

  

كما أن  % تقريباً 2وفي النهاية لم تفز المرأة المصرية بمقاعد في مجلس الشعب سوى بنسبة 
 -سفلأل -، مما أدى إلى أن تصبح مصر أغلب من فزن كن على قائمة حزب الحرية والعدالة 

  في ذيل قائمة الدول العربية بالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية.
  

أما على مستوى مشاركتها كناخبة فوجدنا بشكل واضح منذ الجولة األخيرة من اإلنتخابات 
، ثم في االنتخابات الرئاسية، وبعدها في اإلستفتاء على الدستور 2011/2012البرلمانية لعام

والالتي  االجتماعية واالقتصادية المختلفة ،النساء الطويلة من مختلف الطبقات الجديد، طوابير 
ويشاركن بقوة كن يحضرن خصيصًا منذ الصباح الباكر وعلى مدار اليوم كي يدلين بأصواتهن 

  كالعادة، أمًال منهن في تغيير هذا البلد واختيار األصلح إلدارة البالد.
  
  

    شرف في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور: ةثانيًا: المرأة ضيف
  

بعد إنتهاء االنتخابات البرلمانية والرئاسية ُاضطرت المرأة المصرية لخوض حرب شعواء لمواجهة 
اإلقصاء في كل ما يتعلق بدستور جمهورية مصر العربية الجديد، بدءًا من تدني نسبة تمثيلها 

ر الجديد، مرورًا بمواد الدستور المعيبة التي تهدر في اللجنة التأسيسية المسئولة عن وضع الدستو 
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حقوقها، وانتهاءًا بما تم ممارسته ضدها من ممارسات لمنعها من التعبير عن رأيها واإلدالء 
  بصوتها بحرية وسالسة كما ينبغي.

  

 100سيدات من  6% بواقع 6لم تتعَد الـة التأسيسية لوضع الدستور نسبة تمثيل المرأة في اللجنف
الذراع السياسية –منهن كن ممثالت حزب الحرية والعدالة  4و من أعضاء لجنة المائة عض

  . -لجماعة اإلخوان المسلمين
  

طالبات الحثيثة لجميع مؤسسات الدولة بأن يتم إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية وعلى الرغم من الم
إال أن الوضع استمر على ما هو عليه، ولم يتزعزع القائمون على تشكيل اللجنة لوضع الدستور 

لتمثيل جميع فئات المجتمع في لجنة وضع الدستور، وبالفعل خرج  عن موقفهم المتخاذل بالنسبة
  من هذه اللجنة دستورًا معيبًا ال يعبر عن فئات المجتمع المصري.

  
  ثالثًا: الدستور المصري الجديد:

  

وعلى الرغم من  ،نجد قصورًا شديدًا في وضع ضمانات خاصة بحقوق المرأة الدستور الجديدفي 
عرض آراء العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني فيما خرجت به اللجنة 
التأسيسية لوضع الدستور على رئيس الجمهورية خالل لقائه مع عدد من القيادات النسائية والتي 

أن ما حدث هو خروج مسودة نهائية  ، إالذلك إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستورتم إرسالها ك
تضرب بهذه المطالبات َعرض الحائط وال تكفل للمرأة أية حقوق، وال تحتوي سوى على وعود 

  بالعناية والرعاية لحقوق األمومة والطفولة.
  

ريعية تحمي حقوق المرأة ضمانات دستورية أو آليات تش الجديد خالي من أيالدستور  وجاء
المصرية في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وغيرها، وتقلدها للمناصب القيادية، 

محددة وحمايتها من التمييز بوسائل وٕاجراءات عملية، وجاءت صياغة المادة فضفاضة وغير 
تؤكد المساواة بين المرأة تي بل وألغيت المواد ال ستحكم كفالة الدولة لهذه الحقوق ، لآلليات التي

وصارت المرأة مهددة بمنعها من العمل في ظل هذا الدستور المتهرئ وفي ظل مناخ  والرجل ،
مجتمعي يشوبه التشدد من ِقبل بعض َمن يطلقون عليهم لقب "شيوخ" والذين يطالبوا بعودة المرأة 

ؤالء الشيوخ الذين لم نسمعهم إلى المنزل وعدم الخروج منه إال في حالة الضرورة القصوى .. ه
يطالبون بعودة المرأة للمنزل خالل ثورة الخامس والعشرين من يناير، فهل بعد أن شاركت المرأة 

في الوقت الذي كان هؤالء -بفاعلية في الميدان وتلقت الضربات والرصاص الحي والمطاطي 
زل لخدمة أسرتها أمرًا واجبًا صار فجأة رجوعها للمن -الشيوخ يفتون بحرمانية الخروج عن الحاكم

  وحتميًا وتقره الشريعة؟!
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  رابعًا: المرأة أثناء وبعد االستفتاء على الدستور الجديد:

  

من خالل بعض الوقفات كان أبرزها الوقفة التي  المرأة المصرية عن رفضها للدستورأعلنت 
أة والحفاظ على أمام تمثال نهضة مصر للتأكيد على حرية المر  2012ديسمبر  19تمت يوم 

  كرامتها باإلضافة إلى رفض المتظاهرات للدستور.
  

الدستور لم تخضع لمحاوالت البعض المضنية للتأثير عليها ومحاولة  وأثناء يومّي اإلستفتاء على
إرهابها المتعمد عن طريق التباطؤ المقصود داخل اللجان االنتخابية وترك الناخبات ينتظرن 

تتزعزع عزيمتهن وصممت المرأة المصرية على الوقوف واالنتظار  ساعات طويلة أمامها؛ فلم
لساعات طوال وتحملت المشقة لتدلي بصوتها، ولتقولها عالية أنها لم ولن تسمح ألي من كان 

% 60بأن يمحوها ويلغي صوتها وٕارادتها الحرة فجاءت نسبة مشاركتها في اإلستفتاء تتجاوز الـ 
لطوابير التصويت في لجان السيدات وقطع التيار الكهربائي  على الرغم من اإلعاقة المقصودة

وتأخر فتح اللجان الفرعية واإلغالق المبكر لها بالعديد من المناطق بمختلف المحافظات، كما 
كان للنساء المصريات دورًا كبيرًا في كشف مختلف اإلنتهاكات والمخالفات التي حدثت خالل 

  تخابية.اإلستفتاء داخل وخارج اللجان االن
  

وبعد نتيجة االستفتاء أعلنت رفضها لهذا الدستور الذي لم يكفل حقها في المجتمع، حتى أنه 
قامت مجموعة من السيدات بالتجمع أمام مجمع التحرير وقمن بقص شعرهن كنوع من 
اإلعتراض على هذا الدستور حيث تجمعن من خالل دعوة نشرتها إحدى الناشطات اعتراضًا 

ت التي حدثت أثناء عملية االستفتاء على الدستور، بعد أن تأكدت من مرور على االنتهاكا
  ل.الدستور، في ظل تجاهله للمرأة وحقوقها وعدم مساواتها بالرج

  
  
  

  :36من  2هشام قنديل .. النتيجة خامسًا: حكومة 
  

جليًا تهميش بعد اإلنتخابات الرئاسية قام د.هشام قنديل بتشكيل الوزارة الجديدة والذي ظهر فيه 
  .وزارة 36المرأة حيث لم تحصل المرأة سوى على وزارتين من أصل 

  

ما  - إن وجدت–المتابع بشكل عام ألداء وزارات هذه الحكومة ال يجد من اإلنجازات كما أن 
دون  بعض الوزراءُيبَشر بمستقبل أفضل للمرأة المصرية، بل تصدر القرارات والتصريحات من 
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، فتصريح وزير التربية على المرأة المصرية على المدى القريب والبعيدالقرارات التفكير لتأثير تلك 
والتعليم بالسماح بالضرب في المدارس مادام غير مبرح فتح الباب للبعض للقيام بعدد من 
االنتهاكات في حق فلذات أكبادنا، فلم تسلم المرأة سواء طفلة أو شابة أو متقدمة في العمر من 

وتعرضت للعنف بمختلف أشكاله، ففوجئنا بمعلمة منتقبة تقوم بقص شعر تلميذتين هذا التهميش، 
بالصف السادس االبتدائي بأحد المدارس باألقصر بدعوى عدم انصياعهما ألوامرها بارتداء 

تعد انتهاًكا لحقوق اإلنسان وللحرية الشخصية وحرمة الجسد الحجاب! .. وهي الواقعة التي 
لعدم التعامل بشكل رادع مع هذه الحادثة األليمة التي بها تعدي جسدي بل ونظرًا الخاص، 

ونفسي على الطفلتين وجدنا أن هذه الحوادث تتكرر ليتعرض لها فتيات ونساء في المترو وفي 
اآلمنات في الشارع بأحدهم أو إحداهن تقوم بإخراج مقص لتقوم بقص  تالشارع، بحيث تفاجأ

  وحقوقها كمواطنة.  شعرها في تعد جسيم على جسدها
  

  سادسًا: الشريعة .. الذريعة لقهر المرأة!
  

استخدم الدين من أجل انتهاك قيمة هو أن البعض  2012واجهته المرأة خالل عام يعد أسوأ ما 
ن بالدعوات الرجعية بمطالبات بإلغاء أغرقنا المتشدقي 2011عام  ففيالمصرية،  المرأة وكرامة

نية وغير مطابقة للشرع، وهو األمر الذي تم از ال الشخصية بدعوى أنها قوانين سو قوانين األحو 
لنصل إلى  2012نفيه من ِقبل العديد والعديد من الشيوخ المستنيرين، بل وتطور األمر في عام 

بكل ما يعود  -سابقاً –ى ب والشور المرحلة التي يطالب فيها ممثلي الشعب في مجلسي الشع
  لعصر الحريم:بالمرأة 

  

 يعد ِردة في مجال  وهذا، ختان اإلناثينادي بإجازة  السابق فوجدنا أحد نواب مجلس الشعب
القوانين الخاصة بالمرأة ألن قضية الختان محسومة وال تحتاج إلى إعادة صياغة أو إلى 

أو طرح النقاش على المستوى العلمي فقد دار اآلراء بين رجال الدين استطالع المزيد من 
جدًال كبيرًا حول هذه القضية على مدار سنوات عديدة مضت واتضح أهمية تجريم ممارستها 

 .إال في حاالت الضرورة والتي يحددها األطباء المختصين فقط
 

  النسبة كانت اللجنة التشريعية في هذا البرلمان قد تلقَّت اقتراحًا بخفض سن الزواج ب كما
عضو -سنة، باإلضافة إلى تصريحات محمد سعد األزهري  12سنة إلى  18للفتيات من 

اللجنة التأسيسية للدستور حول أحقية زواج الفتاة عند بلوغها وٕان كان عمرها تسع سنوات.. 
والذي يعد دربًا من البغاء المقنَّع واإلتجار بالبشر لزواج القاصرات أي أنهم يريدون فتح الباب 
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. األمر الذي يخالف القانون والتشريعات واالتفاقيات الدولية، وله العديد من اآلثار السلبية .
 و النفسية أو االجتماعية وغيرها.الجسدية أأو على الفتاة سواء من الناحية الصحية 

 

  لتخرج بعدها علينا نائبة حزب الحرية والعدالة عزة الجرف الشهيرة بـ"أم أيمن" لتطالب بإلغاء
ملقية بالمسئولية على المرأة في حدوثه، مبررة ذلك بأن سبب التحرش هو  انون التحرشق

ُعري النساء وبالتالي فالمتحرش غير مخطئ! .. بل وكانت قد صرحت من قبل بعدة 
ٕالغاء قانون و مطالبات لها مثيرة للجدل واالستغراب أهمها فحص السجل اإلجرامي للشهداء، 

الزنا، وأيضًا المطالبة بقانون يسمح للزوج بإغتصاب زوجته، ومنع الخلع، ومنع إثبات أبناء 
وطالبت كذلك بإلغاء منح الجنسية  ر ألن به خلوة مع رجال غير زوجها ،المرأة من السف

ألبناء المصريات المتزوجات من أجنبي، وٕالغاء قانون إخبار الزوج لزوجته األولى إذا رغب 
ة"، وٕاباحة ضرب األطفال، وٕالغاء قانون ملكية الشقة في الزواج عليها بحجة "تفتيت األسر 

فأسهمت بتصريحاتها تلك في تعزيز  رجل أصبح مهددًا بالطرد من منزله ،للزوجة ألن ال
اضطهاد المرأة ومنع ارتقائها على الرغم من كونها ممثلة لها في البرلمان، وبدًال من أن تقوم 

 ار كرامتها واإلنتقاص من حقوقها.بدورها في تمثيل المرأة المصرية طالبت بإهد
 

  سابعًا: التحرش المنظم ضد المرأة:

هذا بخالف ما يحدث في  فلم تسلم مواسم األعياد من وقوع حاالت عدة، أما عن وقائع التحرش
قد رصد تقرير لمكتب شكاوي المجلس القومي لحقوق اإلنسان أن حوالي الشوارع والميادين، و 

% من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسي سواء باللفظ أو بالفعل في الشوارع والميادين 64
العالم بعد أفغانستان في التحرش مستوى  جعل مصر تحتل المرتبة الثانية علىالعامة مما 

  الجنسي.

، حيث أكدت العديد من التحرش المنظَّمهن إلى نوع من وفي بعض األحيان تعرضت بعض
الشواهد على أن النساء مستهدفات في المسيرات والمظاهرات، ألن المرأة هي التي تعطي زخمًا 

ونجد على رأس المستهدفين لها تيار اإلسالم  ًا وأهمية للتظاهرات واالحتجاجات ،اجتماعي
بحيث يبث الرعب جبارهن على البقاء في منازلهن، السياسي الذي ينكل بالسيدات في الشوارع إل

داخل السيدات والرجال أيضًا فيتخوف كل رجل من نزول زوجته أو أخته أو ابنته حتى ال 
تتعرض لإلعتداء، كنوع من اإلبتزاز السياسي ومحاولة غير مقبولة لترويع اآلمنات لمنعهن من 

يونيو بميدان التحرير وعلى  8ساء في مسيرة ويعد اإلعتداء على النالتعبير عن آرائهن بحرية، 
عضو حزب التحالف الشعبي وغيرهما في أحداث  -الناشطة السياسية شاهندة مقلد، وعال شهبة



14 
 

االتحادية خير دليل على استهداف الناشطات بشكل خاص والنساء بشكل عام، فلماذا لم تتعرض 
  الثورة؟!! .. اإلجابة بالطبع واضحة. المتظاهرات والمعتصمات إلى هذا األمر في الميدان خالل

  :2012عام جبالي...آخر مظاهر إقصاء المرأة في ثامنًا: تهاني ال

بعد صدور نتيجة اإلستفتاء على الدستور الجديد تم إقصاء واستبعاد سبعة أعضاء من المحكمة 
وأكد البعض   ؛ ث من قبل في تاريخ القضاء المصريالدستورية العليا في سابقة تاريخية لم تحد

أحد القضاة   النصوص الدستورية والقانونية التي تؤكد عدم جواز عزل أن ما حدث يخالف كافة
تهاني الجبالي حيث استبعدت وتم اإلطاحة  /من موقعه، وكان على رأس المستبعدين المستشارة

ة عقاب لها وأشار البعض لكون هذا اإلجراء بمثاب تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، بها من
تشريع نص دستوري جديد أكد    لمواقفها المغايرة لسياسات النظام الحالي، خاصًة في ظل

العديدون أنه ُوِضع خصيصًا من أجل إقصائها من منصبها وٕاعادتها لصفوف المحامين مرة 
المستشارة تهاني والجدير بالذكر أن أخرى في اعتداء صارخ وصادم على السلطة القضائية كلها، 

 22في  حيث صدر أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، لجبالي هيا
كأول   قرارًا جمهوريًا بتعيينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا 2003يناير 

قاضية، و  32حيث عينت الحكومة المصرية في ذلك العام  2007حتى عام   قاضية مصرية
أي قاضية أخرى في المحكمة الدستورية مما أبقى القاضية تهاني الجبالي لكن لم يتم  ضم 

  صاحبة ألعلى منصب قضائي تتواله امرأة في مصر. 

من الدستور، وذلك في الوقت الذي يتم فيه  233الغريب أنه يتم تطبيق هذا القرار بموجب المادة 
سمى بقانون العزل السياسي"، من باب األحكام االنتقالية "أو ما ي 232 تجاهل تطبيق المادة

والذي ينص على منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح 
لالنتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور فقد ضم قرار 

الحزب من أعضاء  5عضو بمجلس الشورى  90التعيين الذي أصدره الرئيس محمد مرسى لـ 
هذه االنتقائية في تطبيق مواد الدستور ونصوص القوانين تجعلنا نتساءل عن  ، الوطني المنحل

سبب أو أسباب إستهداف المستشارة تهاني الجبالي القاضية المصرية الوحيدة في   تاريخ مصر 
  المعاصر.

  

  تاسعًا: المرأة ضحية أخونة المناهج:
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بتصـريح مستشـار مـادة الفلسـفة والتربيـة الوطنيـة بـوزارة  2013فوجئنا في النصف األول من يناير 
التربية والتعليم الدكتور/ محمد شريف بإجراء تعديالت علـى كتـاب التربيـة الوطنيـة للصـفين الثـاني 

بحـــذف صـــورة الـــدكتورة/ دريـــة شـــفيق بنـــاء علـــى تقريـــر مـــن وزارة  2013/2014والثالـــث الثـــانوي 
 ســتبدال صــورتها بصــورة أخــرى ألنهــا ال ترتــدي الحجــاب ،األوقــاف، طالبــت وزارة األوقــاف فيــه ا

 .وٕازاء ذلك، ارتأت لجنة تعديل الكتاب حذف الصورة نهائيًا حتى ال يثار حولها جدل
 

كمــا طالبــت وزارة األوقــاف وزارة التعلــيم بحــذف صــورة لمجموعــة مــن التلميــذات فــي الكتــاب نتيجــة 
أخــرى بتلميــذات مرتــديات الحجــاب، وهــو مــا  ألنهــن مكشــوفات الــرأس، مطالبــة باســتبدالها بصــورة

ـــة أيضـــا بحـــذف الصـــورة ـــه اللجن ـــد بهـــذا األمـــر، حيـــث أن ، ردت علي ـــدون وقتهـــا بالتندي ـــام العدي وق
  .الدكتورة درية شفيق هي أحد رموز النضال، ورائدة حركة تحرير المرأة في مصر

  

ـــد بعـــض المدرســـات والمدرســـين فـــي حـــق بعـــض  وغيرهـــا مـــن حـــوادث العنـــف التـــي تمـــت علـــى ي
الطالبــات، لعــل أشــهر حــوادث العنــف تلــك واقعــة قيــام ُمدرســة بقــص شــعر تلميــذتين باالبتدائيــة فــي 

وقيام مدرسـة "فقـه" فـي ! )!2012ي عام محافظة األقصر بدعوى أن الفتاتين ال يرتديا الحجاب (ف
" لتقـول لهــم "معهـد القـدس األزهــري" باإلسـتهزاء بالطـالبتين الجميلتــين "بسـملة يحـى" و"جهــاد ممـدوح

"روحــوا الســودان أو الصــومال أو روحــوا عيشــوا فــي جنينــة الحيوانــات أحســن" فقــط ألنهــم ســمراوات 
  )!!  2013اللون (في عام 

  
  عاشرًا: الهجوم على وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة:

أتاح المـؤتمر الـدولي، الـذي نظمتـه األمـم المتحـدة لمناقشـة قضـية العنـف الـذي يمـارس ضـد المـرأة 
وقفـه مـن قضـايا ، فرصة ثمينة أمام النظام السياسـي المصـري الجديـد إلثبـات أن م57في دورته الـ

أن تيـار بصـفة خاصـة، يتطـور نحـو األفضـل، وٕاثبـات  حقوق اإلنسان بصفة عامـة، وحقـوق المـرأة
المرحلـة الراهنـة يتبنـى مواقـف وسـطية معتدلـة  اإلسالم السياسي الذي يسيطر على هـذا النظـام فـي

  ه المرأة كمواطنة. تجا

ولكــن مــا حــدث هــو العكــس حيــث رأينــا تواجــد تخــبط فــيمن ســيرأس الوفــد المصــري، وكانــت كلمــة 
مستشــارة الــرئيس للشـــئون السياســية باكينـــام الشــرقاوي بعيـــدة كــل البعـــد عــن الســـياق والواقــع حيـــث 

قـــاء د.باكينـــام وعبـــر إل ولـــم تـــذكر معانـــاة المـــرأة المصـــرية ، تحـــدثت عـــن معانـــاة المـــرأة الفلســـطينية
الشــرقاوي الكلمــة لــيس فقــط عــن وجــود انقســام حــاد حــول وضــع المــرأة داخــل المؤسســات الرســمية 
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أن الـــرئيس حـــريص علـــى إظهـــار انحيـــازه األيـــديولوجى  -فـــي الوقـــت نفســـه-للنظـــام، لكنهـــا أكـــدت 
  والسياسي لجماعة اإلخوان المسلمين.

إصــدار بيــان شــديد اللهجــة يعبــر فيــه عــن ذلــك قيــام جماعــة اإلخــوان المســلمين بأكبــر دليــل علــى و 
 رفضه الوثيقة التي يناقشها المؤتمر، حتى من قبل أن تصدر في صيغتها النهائية.

عكــس البيــان، الــذي أصــدرته جماعــة اإلخــوان المســلمين، والــذي حــاول تصــوير وثيقــة األمــم  فقــد
ة الســائدة فــي الحضــارة المتحــدة كأنهــا وثيقــة تعبــر فقــط عــن قــيم التحلــل والشــذوذ والحريــات الجنســي

  ظرة محدودة األفق جدًا وغير صحيحة.الغربية ن
  

  

دور جمعية نهوض وتنمية المرأة في المدافعة عن المرأة ومجابهـة مـا واجهتـه المـرأة المصـرية 
  :2013وحتى بداية عام  2011منذ آواخر عام من صعوبات خالل 

  

وحتى بداية عام  2011آواخر عام  من الفترة أن القول نستطيع السابقة السطور خالل منو 
 سياسية تغييرات مع ذلك وتزامن المجاالت، كافة في المرأة لدور ملحوظ بتراجع اتسمت 2013
 من كثيرة طوائف من وتظاهرات حله ثم النواب مجلس عمل وبداية الرئاسة انتخابات منها هامة

  .الثورة أهداف تحقيق لعدم الشعب
  

 وحقوقهـا المصـرية المـرأة عـن الـدفاع هو واألساسي األول هدفها المرأة وتنمية نهوض جمعية وألن
 العامــة، والحيــاة السياســية الحيــاة فــي المــرأة مشــاركة دون تعــوق التــي العقبــات وتــذليل ومكتســبتها،

 فــي وذلــك المصــرية للمــرأة يحــدث مــا لمواجهــة الهامــة الخطــوات مــن بالعديــد الفتــرة هــذه خــالل قمنــا
  ."العشوائيات في المرأة تمكين" مشروع إطار

  

 بتنفيـذها تقـوم التـي الحاليـة المشروعات إحدى هو "العشوائيات في المرأة تمكين" مشروع أن حيث
ياسـيًا عـن طريـق تمكـين المـرأة مجتمعيـًا وس إلـى المشـروع هذا ويهدف المرأة وتنمية نهوض جمعية

تمكنهـا وتسـاعدها مـن المشـاركة كمواطنـة توفير المهارات الحياتية الالزمة وٕامدادها باألدوات التـي 
تنظـــيم المجتمـــع عـــن طريـــق خلـــق كـــوادر تكـــون هـــى حلقـــة الوصـــل بـــين أفـــراد المجتمـــع ، و كاملـــة

واألجهــزة الحكوميــة، وتوصــيل حقــوق المــرأة لصــناع القــرار وتنبــيههم بــأى سياســات أو قــوانين تميــز 
  ضدها.
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بـرامج وهـي برنـامج المـرأة العربيـة  وتقوم الجمعية بتحقيـق هـدف المشـروع مـن خـالل تطبيـق عـدة
إحــداث التغييــر االجتمــاعي علــى المــدى الطويــل مــن خــالل دعــم وهــو برنــامج يهــدف إلــى  :تــتكلم

التمكين الذاتي للمرأة وزيادة ثقتها بنفسها وتغيير الصورة الذهنيـة لـدى المـرأة عـن دورهـا المجتمعـي 
ســـرة للحفـــاظ علـــى الكيـــان األســـري، مـــن خـــالل تـــدريبها علـــى كيفيـــة التفـــاوض مـــع كافـــة أفـــراد األ

برنــامج ت الهامــة فــي حياتهــا وحيــاة أســرتها،  وومســاعدتها علــى أن تصــبح مســئولة التخــاذ القــرارا
قـد تضـر الصـغيرة يهدف إلى خلـق صـحوة للمجتمـع وتوعيتـه بـأن المشـكالت  وهو تنظيم المجتمع

حلـــول لتلـــك المشـــكالت،  بهـــم، لـــيس هـــذا فقـــط، ولكننـــا رأينـــا أيضـــا أنـــه يجـــب إشـــراكهم فـــي إيجـــاد
    .المحافظة) -رئيس الحى -وعرضها على الجهات التنفيذية (الحكومة

  
رصـد التمييـز  دفاع ومـؤازرة يـتم مـن خاللهـا حمالتكما أن من ضمن برامج المشروع هو تنظيم 

المرأة في وسائل اإلعالم أو في السياسات والقـوانين، وذلـك بهـدف إتاحـة الفـرص التـي الواقع على 
م تحقيـــق المواطنـــة الكاملـــة للمـــرأة مثلهـــا مثـــل الرجـــل، وذلـــك فـــي مجـــاالت التعلـــيم والمشـــاركة تـــدع

السياسية والمجتمعية، وفـرص العمـل وتـولي المواقـع القياديـة وغيرهـا مـن المجـاالت التـي نجـد فيهـا 
التمييــز بحكــم الثقافــة أو بحكــم القــوانين والسياســات، تســليط الضــوء علــى مقترحــات تتنــاول إصــدار 

 سياسات وقوانين تساهم في القضاء على أشكال العنف ضد المرأة.
  

 فـــي المــرأة تمكــين" بمشــروع الخاصـــة والمــؤازرة الــدفاع حملــة فـــي الجمعيــة عمــل إطــار وفــي
 الضـوء إللقـاء بالمرأة المتعلقة القضايا أهم وتبني المرأة وضع رصد في والمتمثلة ،"العشوائيات

 جمعيـة قامـت القـرار، صناع لها يلتفت عام رأى لقضية لتتحول اإلعالم وسائل خالل من عليها
 تخـص التـي اآلنيـه القضـايا لمناقشـة المسـتديرة الموائـد من العديد بتنظيم المرأة وتنمية نهوض
 للمسـئولين التوصـيات هـذه ورفـع مسـتديرة مائدة كل من بتوصيات الخروج على وعملت المرأة،

 المـرأة وتنميـة نهـوض جمعيـة قامـت كمـا القضـايا، هـذه في المرأة أوضاع لتحسين واإلعالميين
 وٕاقصـاء عنـف مـن يحـدث لمـا خاللهـا مـن تتصـدى التـي الصـحفية البيانـات من العديد بإصدار

 مائـــدة كـــل عــن نبـــذة ســـنعرض القادمــة الســـطور وخـــالل المصــرية، للمـــرأة وتشـــويه وٕاســتبعاد
  .بتنظيمها المرأة وتنمية نهوض جمعية قامت مستديرة

  
 إرتفـاع الحظنا كما الشخصية، األحوال قوانين ضد شرسة هجمة وجدنا 2012 عام بداية في 

 مــارس فــي مســتديرة مائــدة تنظــيم إلــى دفعنــا ممــا القــوانين هــذه بإلغــاء تطالــب التــي األصــوات
د. إيمــان : مــن كــل المائــدة هــذه فــي تحــدث وقــد ،"الشخصــية األحــوال قــوانين" بعنــوان 2012
ــو شــحاته رشــدى. د.أرئيســة مجلــس إدارة جمعيــة نهــوض وتنميــة المــرأة،  -بيبــرس ــد أب  -زي
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 -زرار ملـــك.د بـــالنقض، والمحـــامي حلـــون جامعـــة الحقـــوق بكليـــة اإلســـالمية الشـــريعة أســـتاذ
 .مصر حاضنات أمهات جمعية مدير -ندا إبراهيم/ اللواء، اإلسالمية الداعية
  :أهمها من التوصيات من بعدد المائدة هذه وخرجت

ـــــر  - 1 ـــــي غي ـــــون ف ـــــذين يفت ـــــرويج للفكـــــر الفاســـــد والعلمـــــاء ال ضـــــرورة التصـــــدي لموجـــــات الت
اختصاصــاتهم والــذين أخــذوا مســاحات كبيــرة داخــل وســائل اإلعــالم ممــا يــؤثر ســلبًا علــى 

 قوانين األحوال الشخصية.

موضوع الحضانة مع مراعـاة اخـتالف ظـروف العصـر  أهمية تطبيق الشرع اإلسالمي في - 2
 للعصور التي عاشوا بها. حديد سن الحضانة وفقاً ت اآلئمة الذين اجتهدوا فيعما بينه 

في منـع العنـف ضـد المـرأة سـواء العنـف المـادي أو  ضرورة تطبيق قواعد الدين اإلسالمي - 3
 المعنوي.

أخـر أو اختطافـه حيـث أن وقت الرؤية إلـى بلـد  ضوابط تمنع انتقال األب بإبنه في وضع - 4
  الحضانة في األصل لألم.

ولـــة اســـتغالل الواليـــة التعليميـــة عــدم تغييـــر قـــانون الواليـــة التعليميـــة حيــث يقـــوم األب بمحا - 5
اإلضــرار بمصــلحة الطفــل ونقلــه إلــى مــدارس  بتــزاز األم للتنــازل عــن حقوقهــا مــن خــاللال

 .أقل مستوى من مدرسته

 جود آلية لضمان دفع األب للنفقة.ضرورة و  - 6

ال يلتــزم بحضــور أوقــات الرؤيــة ،  لــذيد آليــة تفــرض عقوبــات علــى األب اضــرورة وجــو  - 7
فبــالرغم مــن عــدم حضــور األب لمــرات عديــدة إال أن عــدم ذهــاب األم إلــى المكــان المتفــق 

 يفًا مسلطًا عليها يستغله األب في إسقاط الحضانة عنها.عليه للرؤية يبقى س

بـــاء تريـــد تقلـــيص ســـن الحضـــانة ألســـباب متعلقـــة عـــدم تغييـــر ســـن الحضـــانة حيـــث أن اآل - 8
ن الحضانة أو بالنفقة ، كما أن من مصلحة األطفال أن يكونوا مع أمهاتهم في هـذا بمسك
 السن.

 للكثيــر الرجـوع فيجـب وعيـاً  أكثـر بطريقـة بـالمرأة يتعلـق مـا كـل اإلعـالم يتنـاول أن ضـرورة - 9
 دراسـة فهنـاك ، القضـايا بهـذه المتعلقة المؤشرات من الكثير توضح التي اإلحصائيات من
 ســنوات الخمــس خــالل أن عـن كشــفت واإلحصــاء العامــة للتعبئـة المركــزي الجهــاز بهــا قـام

 الخلـع حـاالت بينمـا% 68 إلـى الرجـل جانـب مـن الغيـابي الطالق حاالت وصلت األخيرة
 .فقط% 3 إلى وصلت

 

 الرئاســـية اإلنتخابـــات قبـــل مســـتديرة مائـــدة بتنظـــيم المـــرأة وتنميـــة نهـــوض جمعيـــة قامـــت كمـــا 
 وهـدفت ،"القـادم؟ الـرئيس عهـد فـي المـرأة تريـد مـاذا" بعنـوان 2012 مـايو شهر في وتحديداً 
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 ظـل فـي خاصـة القـادم، الجمهوريـة رئـيس إلـى وتوجيههـا المـرأة مطالـب تحديد إلى المائدة هذه
 .يناير 25 ثورة قيام منذ األصعدة مختلف على للمرأة حدث الذي التراجع
ــدكتورة/ : مــن كــل المائــدة هــذه فــي المتحــدثين وكــان ــرسال رئيســة مجلــس إدارة  - إيمــان بيب

 العربيــــة البحــــوث مركــــز مــــديرة - البــــاز شــــهيدة/ الــــدكتورة، جمعيــــة نهــــوض وتنميــــة المــــرأة
 رئــيس - عزيــز مجــدي/ األســتاذ، للتنميــة السياســي االقتصــاد فــي دوليــة ومستشــارة واإلفريقيــة
ـــدكتورة، والتنميـــة للتعلـــيم التنـــوير مؤسســـة إدارة مجلـــس  جمعيـــة مؤسســـة - حبيـــب ســـهير/ ال
 الـرحمن عبـد عواطـف/ الـدكتورة، للمـرأة اإلنمـائي للتخطيط ومستشارة المتحدة باألمم العاملين

 الداعيـة - نصـير آمنـة/ الـدكتورة، القـاهرة جامعـة اإلعـالم بكلية واإلعالم الصحافة أستاذة -
 األزهـر بجامعـة اإلنسـانية الدراسـات لكليـة السـابقة والعميـدة والفلسـفة العقيدة وأستاذة اإلسالمية

 الكاتبـــة - بركـــة اقبـــال/ األســـتاذة، اإلســـالمية الداعيـــة - زرار ملكـــة/الـــدكتورة، باإلســـكندرية
 الصــحفية الكاتبــة - المنشــاوي ناهــد/ األســتاذة، ســابقاً  حــواء مجلــة تحريــر ورئيســة الصــحفية

، حريتـي مجلـة تحريـر رئيسـة - نشـأت منـى/ األستاذة، الجمهوريـة جريدة تحرير رئيس ونائبة
، ســـابقاً  الـــدنيا نصـــف مجلـــة تحريـــر ورئيســـة الصـــحفية الكاتبـــة - الخرادلـــي أفكـــار/ األســـتاذة
ــة ــديرة الفنان ــة/ الق ــدير/ ســامح الصــريطي رشــاد نادي ــان الق وكيــل أول نقابــة المهــن  -، الفن
 .مصر حاضنات أمهات جمعية مدير - ندا إبراهيم/ اللواء، التمثيلية

 الجمهوريــة رئــيس إلــى المصــرية المــرأة قــدمتها التــي المطالــب مــن بعــدد المائــدة هــذه وخرجــت
  :وهي القادم
 هجمـــة يمثـــل والـــذي الشخصـــية األحـــوال قـــوانين علـــى الشرســـة الهجمـــة ضـــد الوقـــوف - 1

 والتــي طويلــة ســنين مــدار علــى المصــرية المــرأة جنتهــا التــي المكتســبات علــى شرســة
 أن الرجعيـــة األصـــوات بعـــض وتريـــد نســـائية وحركـــات جمعيـــات جهـــود نتيجـــة جـــاءت
 ينــادي التــي التعــديالت فكــل ،الرجــال وهــم واحــد طــرف لصــالح تعــديلها يــتم وأن تلغيهــا
 مــن أنــه بــرغم الطفــل أو المــرأة صــالح فــي ليســت بجوانــب تتعلــق حاليــاً  المنتفعــين بهــا

 .والطفل المرأة وهو األضعف الجانب لحماية القوانين وضع يتم أن المفترض
 تجـاه وخصوصـاً  حاليـاً  الموجـودة اإلسالمية والتيارات المتشدد الديني الخطاب مواجهة - 2

 .بالمرأة المتعلقة األمور
 األفكـار محاربـة علـى والعمل للمرأة الذهنية الصورة لتصحيح اإلعالم توظيف ضرورة - 3

  .المرأة دور تراجع إلى تؤدي التي والمتشددة الرجعية
  

 بعنـــوان مســـتديرة مائـــدة بتنظـــيم المـــرأة وتنميـــة نهـــوض جمعيـــة قامـــت 2012 أغســـطس وفـــي 
عــرض مــا تريــده المــرأة مــن  هــو المائــدة هــذه مــن األساســي الهــدف وكــان ،"والدســتور المــرأة"
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دستور مصر القادم، وذلك بعد إقصاء المرأة مـن اللجنـة التأسيسـية لوضـع الدسـتور، وتحـدث 
رئيسة مجلس إدارة جمعية نهـوض وتنميـة  - الدكتورة/ إيمان بيبرسفي هذه المائدة كل من 

، المستشــــارة الدوليــــة فــــي االقتصــــاد السياســــي للتنميــــة -الــــدكتورة/ شــــهيدة البــــاز المــــرأة، و
العقيـدة والفلسـفة  أسـتاذة -، والدكتورة/آمنة نصـير الكاتبة الصحفية - األستاذة/ إقبال بركةو 

 الفنانة والكاتبة. -د ، واألستاذة/نادية رشابجامعة األزهر والداعية اإلسالمية

  :بالتالي المائدة هذه في المتحدثين وقام
 عرض ما تريده المرأة من دستور مصر القادم. -

  عرض جهود جمعية نهوض وتنمية المرأة بخصوص دستور مصر القادم. -
 عرض نماذج من دساتير الدول العربية األخرى. -

  التأكيد على أهمية دور المرأة في كافة جوانب الحياة. -
  

 ــــي  قبــــل المجتمعــــي للحــــوار المصــــري الدســــتور مشــــروع طــــرح وبعــــد 2012 ديســــمبر وف
 الدسـتور لشـرح عمـل ورشتي بـإجراء المرأة وتنمية نهوض جمعية قامت عليه، التصويت
 مــن يتمكنــوا حتــى واإلعالميــات لإلعالمــين صــريح عــوار بهــا التــي ومــواده عيوبــه وٕابــراز
لـدكتورة/ إيمـان ا: مـن كـل تحـدث الـورش هـذه وفـي للمجتمع، واضح بشكل وعرضه فهمه

 إبـراهيم الـدين سـعد/ الـدكتور، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة -بيبرس 
 أســتاذ - شــحاتة رشــدي/ الــدكتور ،األمريكيــة بالجامعــة السياســي االجتمــاع علــم أســتاذ -

 ميرفــت/ األســتاذة ،بــالنقض والمحــامي حلــوان، جامعــة-الحقــوق بكليــة اإلســالمية الشــريعة
ــو ــيج أب ــدكتور والتنميــة، للحقــوق أمــي جمعيــة ورئيســة بــالنقض محاميــة - ت  اهللا عبــد/ ال

    .صحفية كاتبة - كمال كريمة/ األستاذة، أستاذ القانون الدستوري - المغازي
  

  :إلى الورش هذه وهدفت
شــرح وتوضــيح مقتــرح دســتور مصــر ومعرفــة مــا بــه مــن نقــاط قــوة وضــعف وذلــك  -

الجميع طبيعة الدستور الذي سنصوت عليـه ويكـون قرارنـا بنـاًء علـى حتى يعرف 
 نًا من أحد.فهم وليس تلقي

التركيــز علــى المــواد التــي بهــا عــوار حتــى يعلــم الجميــع تبعــات وخطــورة الموافقــة  -
 على هذا الدستور.

 

 تمكـين" برنـامج إطـار فـي المـرأة وتنميـة نهـوض جمعيـة قامـت المستديرة لموائدا هذه وبخالف 
 العشـوائية المنـاطق لقـاطني الدسـتور لشـرح الورش من مجموعه بتنظيم" العشوائيات في المرأة
  .عملنا مناطق كافة في
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 2013 عــام أوائــل فــي المصــرية والفتــاة المــرأة شــهدتها التــي الممــنهج عنــفال أحــداث وعقــب، 
 والتحــرش العامــة، المواصــالت وســائل فــي شــعورهن قــص مــن الفتيــات لــه تعرضــت مــا ومنهــا

 وتنميــة نهــوض جمعيــة قــررت عليــه وبنــاءً  ،التحريــر فــي للمتظــاهرات حــدث لــذيا الجمــاعي
 المـرأة وتنميـة نهـوض جمعيـة فـي فقمنـا المرأة ضد الممنهج العنف ضد حملة تتبنى أن المرأة

 تتعـرض الـذي الممـنهج العنـف أحـداث فيهـا نـدين التـي الصـحفية البيانات من العديد بإصدار
 عنـوان تحـت مسـتديرة مائـدة بتنظـيم مـارس شـهر فـي قمنـا كما الشارع، في المصرية المرأة له
رئيسـة  - الـدكتورة/ إيمـان بيبـرس: مـن كـل المائـدة هـذه فـي وتحـدث ،"التحرش أرفض...ال"

وكيل مؤسسـي  - أنور عصمت السادات/ األستاذ، مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة
الداعيـــة  - زرار ملـــك/ الـــدكتورة، الشـــعب الســـابق حـــزب اإلصـــالح والتنميـــة وعضـــو مجلـــس

أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية الحقـوق جامعـة حلـوان  - شحاته رشدي/ الدكتور، اإلسالمية
كـــاهن كنيســـة القديســـة بربـــارة األثريـــة بمصـــر  - نجيـــب داوود/ القـــس، والمحـــامي بـــالنقض

 مخرجــة -إنعــام محمــد علــى  األســتاذة/، وكاتبــة فنانــة - رشــاد ناديــة/ األســتاذة، القديمــة
، مـدير عـام اإلدارة العامـة للبحـوث - العـادلي نجـالء/ الـدكتورة، وتليفزيونيـة سينمائية أعمال

 - الشــافعي حســين/ األســتاذ، مــديرة التــدريب بحركــة غيــر مــذنب - مقــار ميرفــت/ األســتاذة
 .مدير وحدة التواصل االجتماعي وفريق المتطوعين بحركة امسك متحرش

 

  .للتحرش تعرضن فتيات من الحية الشهادات من مجموعة عرض إلي باإلضافة
  

  وهدفت هذه المائدة إلى:
عـــرض دراســـة عـــن التحـــرش الجنســـي قامـــت بهـــا جمعيـــة نهـــوض وتنميـــة المـــرأة  -

عينــــة مــــن النســــاء والفتيــــات  ىعلــــأنــــه تــــم إجرائهــــا  هــــاأهــــم مــــا يميز (والتــــي كــــان 
  العشوائية).يقطن في بعض المناطق المهمشات اللواتي 

   .الوطنية في هذه الظاهرة وطرق التصدي لها ىعرض آراء كافة القو  -

، االجتماعية، الدينيـة، من كافة زواياها: النفسية التحرش الجنسي ظاهرةتم تناول  -
 التنموية.

اســتعراض الــدور الــذي يجــب أن يؤديــه اإلعــالم والفــن فــي التصــدي لهــذه الظــاهرة  -
من األعمـال السـينمائية تشـجع هـذه الظـاهرة وتعمـل ألننا الحظنا أن هناك العديد 

علــى انتشــارها بشــكل أكبــر بــين الشــباب وهــذا شــيء يحتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي 
 دور اإلعالم والفن في حماية المجتمع.
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العمـــــل علـــــى إيصـــــال وجهـــــات النظـــــر المختلفـــــة وآراء جميـــــع الســـــيدات والســـــادة  -
يــــــدعموا هــــــذه المقترحــــــات الحضــــــور بالمائــــــدة المســــــتديرة لصــــــناع القــــــرار لكــــــي 

 ولمساعدتنا على تنفيذها علي أرض الواقع.
  

ومــن الســطور الســابقة نجــد أن جمعيــة نهــوض وتنميــة المــرأة عملــت علــى دعــم ومــؤازرة كافــة 
وبـدايات عـام  2012قضايا المرأة وحاولت أن تتصـدى لمـا واجهتـه المـرأة المصـرية خـالل عـام 

مج الدعم والمؤازرة في مشروع "تمكين المرأة في من عنف وٕاقصاء، وذلك من خالل برنا 2013
  العشوائيات".

  

وٕاستكماًال لدور جمعيـة نهـوض وتنميـة المـرأة فـي دعـم ومـؤازرة قضـايا المـرأة قمنـا بـإجراء هـذا 
المرصد اإلعالمي والذي يهدف إلى رصد وتحليل التناول الصحفي إلحدى عشر صحيفة ومجلة 

وحتـى يونيـو  2011اإلعالم المطبوع خالل الفترة من أكتـوبر من أهم القضايا التي تناولها  6لـ 
2012.  

  

يتناول بالرصد والتحليل أداء الصحافة المطبوعة   المرصد اإلعالمي إلى أنه وتعود أهمية
وقد خرجنا في هذا المرصد بعدد ، كواحدة من أهم وسائل اإلعالم في تناولهم لقضايا المرأة 

 االنتباه لها فيما يخص العديد من القضايا، فحتى اآلن نجد أنمن المؤشرات التي ينبغي 
زالت تعاني من اإلقصاء في الحياة السياسية، بل وأصبح هناك تحرش منظم المرأة المصرية ما 

موجه ضد المرأة إلبعادها عن الحياة السياسية، هذا بخالف التوجه السلبي ضد المرأة 
  ومكتسبتها.

  الفصل الثاني

 2011العذرية...سميرة إبراهيم فتاة عام كشوف 

ت نفسها بقوة على الساحة اإلعالمية والسياسية في ضإحدى القضايا التي فر  كشوف العذرية
، وذلك عندما تقدمت سميرة إبراهيم ببالغ 2011وتحديدًا في شهر نوفمبر  2011أواخر عام 

  عليها وعلى فتيات آخريات تتهمهم فيه بإجراء كشوف عذرية بعض أفراد القوات المسلحةضد 
  ممن تواجدوا في ميدان التحرير.

  

وعلى الرغم من مرور عام ونصف على هذه القضية إال أنها ال تزال من القضايا الهامة التي لن 
تمحى من ذاكرة المصريين بمرور الزمن، ألنها تمس كرامة المواطن المصري بغض النظر عن 

  ديانته أو لونه أو جنسه.
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القضية هي إحدى أشكال المهانة التي يتعرض لها المواطن المصري عمومًا، والمرأة فهذه 
المصرية بشكل خاص، خاصة أننا مازلنا في مجتمع يحكمه العقلية الذكورية والتي ترى أن المرأة 

  كائن أقل كرامًة من الرجل.
  

نظرة الذكورية ولعل قضية كشوف العذرية هي القضية الثانية في هذا المرصد التي توضح ال
الدونية التي ال يزال ينظرها البعض للمرأة المصرية، ففي قضية سحل الفتيات رأينا بوضوح كيف 
كان المجتمع وخاصة دعاة الفضائيات الدينية يتهجمون على الفتاة ويروون أنها المخطأة، كذلك 

احل المختلفة التي في هذه القضية ومن خالل تحليلنا لتناول اإلعالم المطبوع لها، سنعرض المر 
مرت بها سميرة إبراهيم وزميالتها، وكيف هوجمن من المجتمع واإلعالم في أوقات وكيف 

  ساندهما اإلعالم في أوقات آخرى.
  

فخالل السطور القادمة سنضع عدسة مكبرة على ظاهرة كشوف العذرية لكي نرى سويًا كيفية 
مراحل القضية المختلفة، ومتى بدأت  تناول الصحف والمجالت المختلفة للقضية من خالل رصد

الصحف والمجالت في االهتمام بتناول القضية والمصادر التي أعتمدت عليها كل صحيفة 
ومجلة مما يعكس توجه الصحف والمجالت تجاه قضية كشوف العذرية وتجاه القضايا التي تمس 

  كرامة المرأة المصرية بوجه عام.
  

رية نستطيع أن نقسم هذه القضية إلى خمسة مراحل ومن خالل تحليلنا لقضية كشوف العذ
  أساسية هي:

 مرحلة تقديم سميرة للبالغ ضد المجلس العسكري - 1

 مرحلة إنكار المسئولين في الجيش إلجراء كشوف عذرية على المعتقالت - 2

ذلك بأن هذه مرحلة االعتراف بإجراء كشوف عذرية على الفتيات المعتقالت وتبرير  - 3
إذا كانت المحتجزة حامل فيتم توفير الرعاية الصحية لها أو  ما الكشوف تمت لمعرفة

من عدم حدوث عالقات بينهم وبين الشباب  اللتأكد من أنهم فتيات حتى يتأكدو 
 المعتصمين.

بهذا مرحلة قرار المحكمة اإلدارية بوقف كشوف العذرية، والمسيرات التي خرجت لتحتفل  - 4
 القرار.

العسكري والحكم ببراءة الطبيب المتهم، وانهيار إلى القضاء  مرحلة تحويل المحكمة - 5
 سميرة عقب هذا الحكم وخروج المسيرات المنددة بهذا الحكم.
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أن هناك صحف اهتمت أيضًا من خالل تحليلنا للصحف والمجالت محل الرصد والحظنا 
بالقضية خالل مراحلها المختلفة بينما هناك صحف أخرى اهتمت بالنشر عن القضية بعد قرار 

مما يعكس عدم وقوف هذه الصحف بجانب المحكمة اإلدارية بوقف إجراء كشوف العذرية، 
  الضحايا حتى صدور قرار رسمي بوقف هذه الكشوف.

  

وخالل السطور القادمة سنعرض على سيادتكم التناول الصحفي لهذه القضية عبر المراحل 
  بشكل تفصيلي: المختلفة

  
  في الصحف والمجالت المختلفة: العذرية"كشوف أوًال أهم نتائج تحليل قضية "

 المصري جريدة أن الدراسة، محل والمجالت للصحف تحليلنا خالل من الحظنا -
 مجلة أما وكيفًا، كماً  القضية تغطية في األولى المرتبة احتلت التي الجريدة هي اليوم

 من األخيرة المرتبة احتلوا" اليوم أخبار" وجريدة" الخير صباح" ومجلة" الدنيا نصف"
 .القضية عن النشر عدم خالل

  
-  

 

 التي الجريدة هي اليوم المصري جريدة كانت السابق بالشكل موضح هو كما -
 تلتها ،%)25( بنسبة وذلك وكيفاً  كماً  القضية تغطية في األولى المرتبة احتلت
 بعدها ثم ،%)15( بنسبة السابع اليوم جريدة ثم ،%)23.5( بنسبة الشروق جريدة
 جريدة ثم ،%)9.5( بنسبة األهرام جريدة ثم ،%)11.5( بنسبة وذلك األخبار جريدة
 بنسبة حواء مجلة تلتها ،%)7( بنسبة الجمهورية جريدة ثم ،%)7.7( بنسبة الوفد

 وجريدة الخير صباح مجلة مع الدنيا نصف مجلة من كل وتساوت ،%)0.8(
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األشكال الصحفية المستخدمة في تناول قضية 
كشوف العذرية

 القضية عن بالنشر يقوموا لم ألنهما األخيرة المرتبة في جاءوا حيث اليوم أخبار
 %).0( مطلقاً 

  

 استخدمتها التي الصحفية والفنون القوالب تنوع السابق البياني الرسم ويوضح -
 أشكال 8 الصحف استخدمت حيث العذرية كشوف قضية تناول في الصحف
 بنسبة وذلك االستخدام حيث من األولى المرتبة في التقرير جاء مختلف، صحفية

 بنسبة الحوار ثم ،%15 بنسبة المقال تاله ،%31 بنسبة وذلك األخبار ثم ،36%
 األخيرة المرتبة في يأتي بينما ،%3 بنسبة والكاريكاتير ،%4 بنسبة والتحقيق ،9%

 .منهما لكل% 1 بنسبة القصيرة القصةو المانشيت
  

 فقط الرصد مرحلة عند توقف بالقضية والمجالت الصحف اهتمام أن نجد سبق ومما -
 نسبة أن حيث محدوداً  القضية هذه في والتحقيق بالتحليل االهتمام جاء بينما

 .والتقارير باألخبار مقارنة قليلة القضية حول المنشورة والحوارات التحقيقات
  

  ثانيًا: التناول الصحفي لقضية كشوف العذرية:
 :جريدة المصري اليوم 
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جريدة المصري اليوم

تأتي جريدة المصري اليوم في المرتبة األولى من حيث االهتمام الكمي والموضوعي  -
مادة صحفية عن القضية، ولم  29بقضية كشوف العذرية حيث نشرت المصري اليوم 

القضية،  تكتفي بالتناول المكثف للقضية فقط بل تنوعت في القوالب الفنية المستخدمة في
  حيث استخدمت ست أشكال صحفية مختلفة.

 األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة المصري اليوم:

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت  -
عليها جريدة المصري اليوم في تناول قضية الكشوف العذرية حيث أنها قامت 

كاريكاتير، وحوار  2أخبار، وتحقيقات وعدد  3مقاالت، و 8تقارير، و 3بنشر 
 واحد.

 

التي نشرتها المصري اليوم، حيث تناول التقرير األول بيان  التقارير وسنبدأ بعرض -
منظمة هيومان رايتس ووتش األمريكية والذي انتقدت فيه المنظمة ما فعله الجيش 
مع فتيات مصر من كشوف عذرية ووصف هذه األفعال بأنها عار على الجيش 

حكمة المصري، وعرض التقرير الثاني موضوع اهتمام الصحف األجنبية بقرار م
القضاء اإلداري الذي يلزم المجلس العسكري بوقف كشوف العذرية وأن هذا القرار 

 يفتح الباب بأن تطالب الفتيات ضحايا كشوف العذرية بتعويضات من الجيش.
  

أما الثالث فعرض تعليقات الشباب على مواقع التواصل االجتماعي فيس بووك  -
راجل، والرابع  100معوا أنها فتاة بـ وتويتر، على شخصية سميرة إبراهيم والجميع أج

تناول حيثيات حكم محكمة القضاء اإلداري بوقف كشوف العذرية، بينما رصد 
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الخامس األوضاع في التحرير عقب حكم محكمة القضاء اإلداري وهو تراجع أعداد 
 الخيام وتحرك مسيرة إلى مجلس الدولة احتفاًال بالحكم.

  

نظمة العفو الدولية وتم نشر هذا التقرير قبل وتناول التقرير السادس تقرير م -
المحاكمة حيث قال التقرير أن هذه المحاكمة تمثل الفرصة األخيرة أمام العسكري 
إلصدار حكم ضد الطبيب المتهم بكشف العذرية، في حين تناول التقرير السابع 
 تفاصيل التسجيل الذي بثته رشا ضحية كشف العذرية وروت فيه ما حدث معها في

السجن، ووقفة مجموعة ال للمحاكمات العسكرية للتضامن مع سميرة إبراهيم أثناء 
 نظر القضية أمام المحاكم العسكرية.

  

بينما جاء التقرير الثامن والتاسع حول جلسة المحكمة العسكرية حيث تناول أحدهما  -
جلسة، تفاصيل الجلسة والثاني تناول وقفة تضامنية مع سميرة أمام المحكمة أثناء ال

بينما تناول العاشر حكم البراءة على المجند المتهم بإجراء كشوف العذرية، وتناول 
التقرير أقوال المتهم والمجني عليهن والشهود وحيثيات حكم البراءة، بينما تناول 
التقرير الحادي عشر أزمة الحكم ببراءة المجند حيث رفضت المنظمات النسائية هذا 

إضافة جديدة إلنتهاكات العسكري، كما طالب شباب الثورة الحكم واصفه إياه بأنه 
بوجود لجنة تحقيق مستقلة، والتقرير الثاني عشر تناول نقد منظمة هيومان رايتس 
ووتش للحكم وقالت المنظمة في بيانها أن القضاء العسكري غير مستقل، أما التقرير 

والشباب أمام نقابة األخير فتناول الوقفة التضامنية التي وقفها بعض النشطاء 
 الصحفيين تضامنًا مع سميرة إبراهيم عقب حكم البراءة على المجند المتهم.

  

والحظنا من خالل تحليلنا لتقارير المصري اليوم أنها اهتمت بمتابعة مراحل القضية  -
المختلفة ابتدءًا من نقد منظمة هيومان رايتس ووتش لكشوف العذرية مرورًا بحكم 

العسكرية ببراءة المتهم  داري بوقف الكشوف ثم حكم المحكمةمحكمة القضاء اإل
وتم نشر معظم بالوقفات التضامنية ورفض القوى المدنية لحكم البراءة،  وانتهاءً 

التقارير على مساحات كبيرة وبعناوين واضحة وهو ما يعكس اهتمام المصري اليوم 
 بالقضية والعمل على إبرازها للقراء.

  

مقاالت، كان  8حيث نشرت المصري اليوم  المقال الصحفيفن يأتي بعد التقارير  -
األول بعنوان "سميرة إبراهيم محمد" لدكتورة سحر الموجي، وخالل هذا المقال روت 
الكاتبة قصة سمير إبراهيم وتفاصيل ما حدث لها منذ اشتراكها في الثورة، وأن 



28 
 

تى الجيش الذي اإلعالم لم يهتم بقضية سميرة بل لعب دور الشيطان األخرس، ح
كان يقول أنه حامي الثورة لم يهتم بقضيتها بل كان هو الجاني عليها، وال األحزاب 
وعلى رأسها أحزاب تيار اإلسالم السياسي، وقالت الكاتبة أن حكاية سميرة تتطابق 
مع الثورة المصرية فالجاني واحد في الحالتين وتواطؤ النخب السياسية وخيانة 

دة، وهو المقال الوحيد الذي اهتم بتناول اإلعالم لقضية كشوف اإلعالم للثورة واح
 العذرية وهذا شئ إيجابي أن تنشر إحدى وسائل اإلعالم نقد موجه لوسائل اإلعالم.

  

والمقال الثاني كان بعنوان "كشف العذرية...وشرف الثورة"، للكاتب محمد أمين، وقال  -
ابتداًء من محاكمة مبارك، وحتى الكاتب أن مصر تتعرض كل يوم لكشف العذرية 

سحق المتظاهرين، والثالث كان بعنوان "المرأة والجنس...الثورة والدستور" لدكتورة 
نوال السعداوي وأدانت فيه الكاتبة جريمة كشوف العذرية قائلة أنها شئ محرم، أما 
الرابع فكان بعنوان "هتك الكرامة أو خدش الحياء؟" وهو أيضًا للدكتورة نوال 

لسعداوي، وكان مضمون المقال أيضًا يصب في إدانة كشوف العذرية، وهو نفس ا
ما تناولته د.نوال السعداوي في المقال الخامس والذي كان بعنوان "ال يحق لكائن من 
كان الكشف عن العذرية" وفيه قالت د.نوال أن المجتمع ينظر لغشاء البكارة على أنه 

ونالحظ مما سبق أن الكاتبة د.نوال السعداوي رمز العفة والطهارة وهو أمر خاطئ، 
اهتمت بقضية كشوف العذرية جدًا وأكدت على رفضها لهذه الكشوف خالل ثالثة 

 .2012مقاالت متتالية ُنشروا جميعًا في شهر يناير 
  

بينما تناول المقال السادس والذي كان بعنوان "في انتظار المحاكمة العسكرية"   -
رفض الكاتب كشوف العذرية ورفض أيضًا تحويل القضية للكاتب عالء األسواني، 

إلى القضاء العسكري والحكم الظالم ببراءة المجند المتهم، وهو نفس ما رفضته 
د.سحر الموجي في مقالها "صوت المرأة ثورة" حيث قالت أن حكم براءة المجند يؤكد 

فكان بعنوان أن سميرة تواجه قوى غاشمة ال يمكن مواجهتها، أما المقال الخامس 
"كشوف العذرية"، للكاتب د.حسن حنفي، وفيه رفض الكاتب كشوف العذرية وما 

مايو  3يحدث في المرأة المصرية، ولكن الملفت في هذا المقال أنه ُنشر بتاريخ 
أي بعد انتهاء القضية وحكم المحكمة ببراءة المجند بثالثة شهور وهو شئ  2012

ث عن القضية من قبل في أوقات القضية غريب خاصة أن هذا الكاتب لم يتحد
ولكن الجيد في األمر أن جريدة المصري اليوم استمرت في النشر عن القضية حتى 

 بعد حكم المحكمة بفترة كبيرة.  
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في  األخباربينما جاءت شكل  -
المرتبة الثالثة من حيث االستخدام 

 3حيث نشرت المصري اليوم 
أخبار عن قضية كشوف العذرية، 

ل الخبر األول حكم المحكمة وتناو 
وتنظيم العشرات المتضامنين مع 
سميرة لمسيرة من أمام مجلس 
الدولة وحتى التحرير وترحيب 
القانونيين والقيادات النسائية بالقرار، وُنشر هذا الخبر على مساحة متوسطة وُنشرت 
ة معه صورة متوسطة ملونة لنساء يهتفن وكتبت المصري اليوم تحت الصورة (مسير 

تضامن مع سميرة بدأت من أمام مجلس الدولة)، وتناول الثاني خبر تنظيم ورشة 
عمل لرسوم الجرافيتي إلحياء ذكرى كشوف العذرية، وُنشر هذا الخبر على مساحة 
متوسطة وُنشرت معه صورة أبيض وأسود لسعاد حسني وهي حزينة ومكتوب على 

وقفة التضامنية مع سميرة إبراهيم الرسمة البنت زي الولد، وتناول الخبر الثالث ال
أثناء جلسة المحكمة، وُنشر هذا الخبر على مساحة صغيرة ومعه صورة أبيض 

 وأسود للوقفة.
  

مع الكاريكاتير حيث نشرت المصري اليوم اثنان في كل منهما،  التحقيقثم يتساوى  -
فالتحقيق األول تناول ما حدث في محكمة القضاء اإلداري والتي أصدرت حكمًا 
بوقف كشوف العذرية ووصف التحقيق ما حدث في المحكمة والفرحة عقب الحكم 

ق فتيات أخريات تعرضن للضرب والسحل والصع 6وقال التحقيق أن سميرة و
بالكهرباء، واعتمدت المصري اليوم في هذا التحقيق على العديد من المصادر ومنها 

مدير المركز المصري للحقوق االجتماعية واالقتصادية ومحامي الدفاع  –خالد على 
عضو هيئة الدفاع عن القضية، ودينا أبو  –في قضية كشوف العذرية، وأحمد حسام 

 ت الثورة.المنسق العام الئتالف بنا –السعود 
  

وُنشر هذا التحقيق على مساحة متوسطة ومعه صورة كبيرة باألبيض واألسود  -
لمظاهرات خارجة من مجلس الوزراء رافعين الفتات مكتوب تحتها (العشرات نظموا 

 وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة)
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بب والتحقيق الثاني كان تحت عنوان "وقفة احتجاجية نسائية أمام القضاء العالي بس -
حكم العذرية"، وتناول التحقيق الوقفة االحتجاجية التي ترأستها سميرة إبراهيم ورشا 
عبد الرحمن بطلتا كشوف العذرية ليعلنا احتجاجهم ورفضهم لحكم المحكمة العسكرية 
ببراءة المجند المتهم في القضية، وأيضًا ُنشر هذا التحقيق على مساحة متوسطة 

 ة.ومعه صورة أبيض وأسود للوقف
  

فكان األول صورة لشخص يحمل صحيفة مكتوب عليها "كشوف  الكاريكاتيرأما  -
العذرية" وينادي "اقرى البراءة"، وهو كاريكاتير للفنانة دعاء العدل، وأيضًا الكاريكاتير 
الثاني المنشور عن القضية للفنانة دعاء العدل وتم نشره تحت عنوان "كشوف 

بالحياء" وكان هذا الكاريكاتير عبارة عن  العذرية من هتك العرض إلى فعل مخل
رسمه لعسكري بشنب كبير وهو يبرم شنبه وأمامه فتاة ترقص وفي عيناها دموع 
وتقول "الجدعان...عان..الناس األكابر...كابر وسالم مربع يا جدع لدولة القانون!!" 

عوك وهو كاريكاتير معبر ومميز فهو ال يتمتع بروح الفكاهة بل على العكس قد يد
للبكاء ولكنه رسم ببساطة إحساس كل فتاة مصرية بأن العسكر أهانوا كرامتها 
وخدشوا حيائها وال أحد من "الجدعان" أو "الناس األكابر" يتحدث في ظل غياب تام 

 لدولة القانون.
  

الوحيد الذي أجرته  للحواروبالنسبة  -
 -المصري اليوم فكان مع سميرة إبراهيم

رية، فتم نشره احدى ضحايا كشوف العذ
على مساحة صغيرة، وقالت سميرة في 
هذا الحوار أنها ترفض حكم المحكمة 
العسكرية وأن ما حدث بها ظلم فهي 
خسرت كل شئ من أجل القضية 

والقضاء ظلمها، وعلى الرغم من أهمية الحوار خاصة وأنه عقب صدور حكم البراءة 
منة ولم تستخدم المصري اليوم إال أنه تم نشره على مساحة صغيرة وفي الصفحة الثا

أي وسائل إخراجية إلبرازه سوى نشرها لصورة واحدة ملونة لسميرة إبراهيم مع 
 الحوار.

    

ونالحظ من خالل تحليلنا لتناول جريدة المصري اليوم لقضية كشوف العذرية أنها  -
خصصت مساحات كبيرة للقضية، وتميزت تغطيتها أيضًا باالستمرارية في النشر 
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دت على القوالب الصحفية المختلفة، وركزت على القوالب التي تعطي عمق واعتم
 في التناول فاستخدمت المقاالت والتحقيق والكاريكاتير.

  
 :جريدة الشروق 

من حيث االهتمام الكمي والموضوعي بقضية  الثانيةفي المرتبة  الشروقتأتي جريدة  -
مادة صحفية عن القضية، ولم تكتفي بالتناول  28كشوف العذرية حيث نشرت 

المكثف للقضية فقط بل تنوعت في القوالب الفنية المستخدمة في القضية، حيث 
  أشكال صحفية مختلفة. سبعاستخدمت 

  

 األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة الشروق:

البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت  الرسم -
 14عليها جريدة الشروق في تناول قضية كشوف العذرية حيث أنها قامت بنشر 

 مقاالت، وحواران، وتحقيق وكاريكاتير وقصة قصيرة واحدة. 3تقارير، و 6خبر، و 

 
األول في جريدة الشروق قرار محكمة القضاء اإلداري بمد أجل النطق  الخبرتناول  -

بالحكم في قضية كشف العذرية، وخالل الخبر غطت الصحيفة اإلتهام الذي وجهته 
ونشر هذا الخبر على مساحة   سميرة إبراهيم ألجهزة الدولة بأنها تتواطأ مع الجيش،
حكم محكمة القضاء  ول حيثياتصغيرة ولكن بعنوان كبير، أما الخبر الثاني فتنا

اإلداري في صدور قرار وقف إجراء كشوف العذرية وأيضًا نشر هذا الخبر على 
مساحة صغيرة ولكن معه عنوان كبير ومنشور على خلفية ملونة كما نشر معه 
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صورة ملونة لمتظاهرين ومتظاهرات ومكتوب تحتها "نشطاء متضامنون مع سميرة 
الثالث فتناول ميعاد جلسة النطق بالحكم في قضية  يتصدرهم أحمد حرارة"، أما

كشوف العذرية، والرابع جاء تحت عنوان "فتاة كشف العذرية تنتصر على العسكري 
بحكم قضائي تاريخي المحكمة تصف الواقعة بالجريمة الجنائية" ونشر هذا الخبر 

حكمة على مساحة كبيرة، وهو نفس ما تناوله الخبر الخامس حيث نشروا حكم الم
 الذي صدر ضد كشوف العذرية.

  

والسادس تناول تكريم حزب غد الثورة لبطلتي كشف العذرية والسحل، والخبر السابع  -
تناول استماع المحكمة لقائد السجن الحربي واالستماع لشهادات السجينات، والخبر 

اشر الثامن والتاسع كانوا حول تأجيل القضية بعد تحويلها إلى القضاء العسكري، والع
كان حول إقرار القضاء العسكري بحضور محامين عن المجني عليهم في أحداث 
كشوف العذرية، والحادي عشر كان حول براءة المجند وانهيار سميرة إبراهيم بعد 
الحكم، بينما تناول الخبر الثاني عشر شكر الطبيب المجند الذي حكمت المحكمة 

 ضية بعد أن تأكدوا من براءته.ببراءته لنقابة األطباء ووقفها معه في الق
  

رئيس هيئة القضاء العسكري والذي  –والثالث عشر تناول أقوال اللواء عادل المرسي  -
نفى تمامًا خضوع فتيات العباسية إلى كشوف العذرية، وهذان هما الخبران الوحيدان 
اللذان نشرتهما الشروق مع الطبيب والجيش وليس مع الفتيات ضحايا كشوف 

أما الخبر الرابع عشر واألخير فتناول صحيفة كريستان ساينس مونيتور  العذرية،
 شخصيات تأثيرًا في العالم. 10األمريكية والتي نشرت أن سميرة إبراهيم من أهم 

  

الصحفي حيث نشرت الشروق خمسة  التقريربينما يأتي في المرتبة الثانية فن  -
حتجاجية االالرابع الوقفات تقارير عن القضية، تناول األول والثاني والثالث و 

والمسيرات التي خرجت للتضامن مع سميرة إبراهيم ضد المجلس العسكري وللتنديد 
راء بعض القضاء، وتناول الخامس آ ستقاللبابحكم براءة المجند المتهم وللمطالبة 

الشخصيات العامة حول تصريحات المجلس العسكري التي أنكرت كشوف العذرية 
ء ضد تصريحات العسكري، بينما تناول التقرير السادس روايات وكانت جميع اآلرا

بعض الفتيات اللواتي تم اعتقالهن في أحداث العباسية واللواتي أكدن أنه تم ضربهن 
 وسحلهن ولكنهن لم يخضعن لكشوف العذرية.
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مقاالت، كان األول بعنوان "من  3حيث نشرت الشروق  المقاالتيأتي بعد ذلك  -
ى أختي سميرة" بقلم أ.وائل قنديل، وتحدث الكاتب عن الوقفة التي أختي كاميليا إل

حدثت أمام مجلس الدولة من مصريين ومصريات ليتضامنوا مع سميرة ضحية 
كشف العذرية وعرض الكاتب أن السلفيين كانوا مشاركين بيفط مكتوب عليها نساء 

مباشر مصر خط أحمر وأخرى مكتوب عليها عايز حق أختي سميرة في رد غير 
على االتهام الموجه للسلفيين أنهم لم يهتموا بالقضية، وقال الكاتب أن المسيرة 
ضمت جموع المصريين من مختلف األعمار والفئات مما جعل الوقفة بديعة في 

 المظهر والمضمون.
  

أما المقال الثاني فكان  -
بعنوان "التحرش 
المتعمد بفتيات 
التحرير" للكاتب عماد 
الدين حسن، وحلل 
الكاتب كشوف 
العذرية على أنها 
رسالة سياسية هدفها 
إبعاد النساء عن 

الحياة السياسية، وُنشر هذا المقال على مساحة صغيرة، في حين كان عنوان المقال 
ل قنديل وقال الكاتب في هذا المقال أنه يرى أن مصر في الثالث "سميرة والتنين" لوائ

حالة ارتداد كامل عن الثورة وأن سميرة إبراهيم تواجه تنين ضخم ال تعرف كيف 
  تنتصر عليه.

  
إحدى النشطاء  –األول الذي أجرته الشروق مع أحمد حرارة  الحواربينما تناول  -

خالل هذا الحوار أنه رغم فقدانه السياسيين، رأيه فيما فعلته سميرة حيث قال حرارة 
بصره لكنه لم يقدم تضحيات مثل التي قدمتها سميرة فهي تحملت الكثير لتحمي 
حقها وحقوق فتيات أخريات، في حين كان الحوار الثاني مع سميرة إبراهيم وخالل 
هذا الحوار روت سميرة قصتها وتفاصيل ما حدث معها في أروقة الجيش من كشف 

وُنشر هذا الحوار على مساحة كبيرة ونشر معه صورة أبيض واسود على عذريتها، 
 كبيرة لسميرة إبراهيم.
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الوحيد الذي نشرته الشروق حول قضية كشوف العذرية تحت  التحقيقفي حين جاء  -
عنوان "فتاة كشف العذرية تنتصر على العسكر بحكم قضائي تاريخي، المحكمة 

ها والضحية تهدي الحكم لجميع نساء تدين فحص الجيش لسميرة إبراهيم وزميالت
أ.كامل  –مصر"، واعتمد هذا التحقيق على العديد من المصادر وهم: سميرة إبراهيم 

محامي سميرة، والمهندس حامد مشعل من المكتب  –والد سميرة، أ.أحمد حسام 
اإلعالمي للجبهة السلفية، وبثينة كامل، وتحدث هذا التحقيق عن أسباب مشاركة كل 

ن هؤالء في التظاهر تضامنًا مع سميرة أمام المحكمة أثناء نظر القضية فرد م
والجميع أجمع أنهم موجودون لنصرة سميرة ضد قوى العسكري التي امتهنت كرامتها، 
وُنشر هذا الحوار على مساحة كبيرة ومعه صورة كبيرة ملونة لسميرة إبراهيم وهي 

 تحتضن والدتها.
    

في تناول هذه  الكاريكاتيرلجريدة الشروق أنها لم تهتم بفن والحظنا من خالل تحليلنا  -
القضية حيث نشرت كاريكاتير واحد 
وكان عبارة عن صورة لمذيعة تتحدث 
مع شخص يرتدي زي عسكري وتقول 
المذيعة "وحضرتك رأيك إيه في قضية 
كشف العذرية وسفر األمريكان 
واالنفالت األمني؟" ورد عليها العسكري 

مشروع البتلو في خطر"، وعلى الرغم من أنه الكاريكاتير الوحيد الذي  "أنا شايف أن
تم نشره عن القضية إال أنه مميز ومعبر فمن خالل جملتان استطاعت الشروق أن 
تجسد حقيقة المجلس العسكري وأنه يهرب من كافة المسئوليات من خالل الحديث 

 عن أي قضية هامشية.
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تقرير
75%

خبر
7%

حوار
6%

كاريكاتير
6%

تحقيق
6% جريدة اليوم السابع

ت عليها الشروق في تناول قضية كشوف العذرية من األشكال المميزة التي اعتمد -
وكانت القصة تحت عنوان "جبهة شرف  القصة القصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية

العذارى" وهي قصة لبالل فضل والرسوم لعمرو سليم، ونشرت هذه القصة على 
 صفحة كاملة، وهي قصة ساخرة تخيلية عن كشوف العذرية.

    

ومن خالل تحليلنا لتناول جريدة الشروق لقضية كشوف العذرية الحظنا أن المعالجة  -
بنسبة  محايدة، و%)70.5(غلبت على تناول الشروق وذلك بنسبة  اإليجابية

  .%)11السلبية (جاءت نسبة المواد ، بينما %)18.5(
  
 :جريدة اليوم السابع  
والمرتبة الرابعة  من حيث االهتمام الكمي الثالثةفي المرتبة  اليوم السابعتأتي جريدة  -

من حيث 
االهتمام 
بقضية  الكيفي

 كشوف العذرية
حيث نشرت 
اليوم السابع 

مادة  16
 .صحفية عن القضية

  

  السابع:األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة اليوم 
الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت  -

 12عليها جريدة اليوم السابع في تناول قضية كشوف العذرية، حيث نشرت 
 تقرير، وخبر وحوار وكاريكاتير وتحقيق واحد.

 

 ولمن المالحظ أن جريدة اليوم السابع اهتمت بقالب التقرير الصحفي فقط في تنا -
كتفت برصد وسرد األحداث المتعلقة بالقضية ولم هذه القضية وهو ما يعكس أنها ا

 تهتم بتحليلها أو التعمق في تناول القضية من خالل التحقيقات أو الحوارات.
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الصحفي في المرتبة األولى وذلك بنسبة التقرير كما سبق وذكرنا يأتي قالب  -
رئيس مجلس  –ار محمد حامد الجمل %)، وتناول التقرير األول حكم المستش76.5(

الدولة األسبق بأن 
الكشف على عذرية 
الفتيات جريمة، وتعليق 
إحدى الصحف 
البريطانية على هذا 
القرار بأنه يفتح الباب 
أمام التعويض المادي 
للنساء المعتدى عليهن 
بكشوف العذرية، ونشر 

وأسود لسميرة  هذا التقرير على مساحة متوسطة ومعه عنوان كبير وصورة أبيض
إبراهيم، وأحاطت التقرير ببرواز رمادي، باإلضافة إلى نشره في صفحة متقدمة 

 (الصفحة الثانية) وهذا يعكس اهتمام الصحيفة بإبراز هذا التقرير.
  

وتناول التقرير الثاني والثالث حكم محكمة القضاء اإلداري بوقف تنفيذ قرار العسكري  -
ل التقرير حيثيات الحكم وهي أن القوات المسلحة بالكشف عن عذرية الفتيات وتناو 

اعترفت رسميًا بإجراء كشف العذرية للمعتقالت وما ارتكبه أفردها جريمة جنائية، 
كما وصفت اليوم السابع في هذا التقرير الفرحة الغامرة التي سادت المحكمة وفرحة 

تقرير تقريبًا في سميرة إبراهيم بهذا الحكم، ومن الغريب أن يتم نشر مضمون نفس ال
تقريران منفصالن باليوم السابع في نفس العدد حيث كان عنوان التقرير األول "إدانة 

القضاء اإلداري يوقف الكشف على  –المجلس العسكري في قضية كشف العذرية 
البنات...ومسيرة فرح بالحكم في التحرير، القضاء العسكري: ال نكشف على البنات 

قضية ال أساس لها"، وتم نشر هذا التقرير في الصفحة في السجن الحربي..وال
األولى وعلى مساحة كبيرة واستخدمت اليوم السابع إخراج متميز في هذا التقرير 
حيث تم نشر الموضوع على خلفية صورة لشاب مع سميرة إبراهيم بجانب إحدى 

ر مع تماثيل أسود قصر النيل والخلفية السماء اللبني هي خلفية الموضوع، وُنش
التقرير صورة ملونة لسميرة إبراهيم وهي ترفع أصابعها بعالمة النصر وخلفها 
مظاهرة حاشدة من رجال وسيدات ومكتوب تحت الصورة "سميرة إبراهيم تلوح بعالمة 
النصر" وُنشر هذا التقرير في الصفحة األولى ولكنه لم يكن تلويح أو إعالن عن 
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واعتمد في األساس على اإلخراج المتميز  باقي التقرير بل كان تقريرًا منفصالً 
قضاء اإلداري يوقف الواستخدام الصور الملونة، أما التقرير الثاني فكان بعنوان "

تنفيذ قرار العسكري بالكشف عن عذرية الفتيات، حيثيات الحكم: القوات المسلحة 
جنائية" اعترفت رسميًا بإجراء كشف العذرية للمعتقالت..وما ارتكبه أفردها جريمة 

 ونشر هذا التقرير أيضًا على مساحة كبيرة ولكن نشر في الصفحة الرابعة.
 

ونحن نرى أنه كان من األفضل اإلشارة في التقرير األول أن التفاصيل في صفحة  -
 ، حتى ال يتحول التقرير الثاني إلى مجرد تكرار لما جاء في األول.4

     

عبد الرحمن وهي إحدى ضحايا كشوف  بينما تناول التقرير الرابع تفاصيل قصة رشا -
العذرية، حيث نشرت اليوم السابع تفاصيل ما حدث مع رشا في السجن الحربي، 
وتناول التقرير الخامس التقرير الذي نشرته مجلة نيوزويك األمريكية والذي قال أن 

امرأة في العالم، والتقرير السادس كان قبل النطق  150سميرة إبراهيم من أشجع 
م في جلسة القضاء العسكري بيوم حيث قامت اليوم السابع بإعداد تقرير متميز بالحك

قبل جلسة النطق بالحكم قالت فيه تفاصيل القضية واالتهامات الموجهة للضابط 
 المتهم وبالغات الفتيات الالتي تم القبض عليهن.

  

ر الحكم أما التقرير السابع فتناول تفاصيل براءة المجند وانهيار سميرة عقب صدو  -
وتنديد اإلتحادات والجمعيات النسائية بالحكم، والثامن تناول الوقفات التي تم تنظيمها 
في القاهرة لدعم سميرة إبراهيم، والتاسع تناول انتقاد من الصحف واإلذاعات 
والمنظمات العالمية لحكم براءة الطبيب المتهم وقالوا أن المجلس العسكري حل محل 

 في ممارساته القمعية. الرئيس السابق مبارك
    

في حين جاء التقرير العاشر تحت عنوان  -
 "احتجاجات ضد تعيين طبيب كشف

العذرية بمستشفى دمياط، المحتجون: حكم 
براءة الموجي مدفوع من جهات عليا"، 
وتناول هذا التقرير الوقفة اإلحتجاجية التي 
نظمت في دمياط احتجاجًا على تعيين 
الطبيب المتهم، كما تناول التقرير دفاع 
الطبيب عن نفسه قائًال أنه تحول لمحاكمة 
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لقضية ولكنه برئ وتضرر نفسيًا هو وأسرته عسكرية بسبب الضغط اإلعالمي على ا
كثيرًا بسبب ما حدث في هذه القضية، ونشر هذا التقرير على مساحة متوسطة وفي 
صفحة متقدمة (الصفحة السادسة) ونشرت معه صورة أبيض وأسود للطبيب المتهم 

 عادل.
  

وتناول التقرير الحادي عشر شهادات بعض الفتيات وشهود العيان في أحداث  -
عباسية الالتي تعرضن للضرب والسحل ولكنهن لم يقولن أنهن تعرضن لكشوف ال

العذرية، وهو تقرير ضد الفتيات الالتي قدمن بالغات ضد الجيش إلجراء كشوف 
العذرية عليهن، ألنه تناول شهادات فتيات أخريات أنكرن تمامًا أنه حدث لهن 

 كشوف عذرية.
  

تحت عنوان "المحتجزات في أحداث  بينما جاء التقرير الثاني عشر واألخير -
العباسية: لم نتعرض لكشوف العذرية"، ونشر هذا التقرير في الصفحة األولى وعلى 
مساحة متوسطة وتناول تقرير حقوق اإلنسان والذي أكد أن هناك محتجزين بالخطأ 
وكشوف عذرية للفتيات في السجون العسكرية، كما نشرت اليوم السابع في نفس 

ي إحدى المعتقالت في أحداث العباسية تعرضها لكشوف العذرية، ونالحظ التقرير نف
أن اليوم السابع وضعت عنوان غير مالئم للتقرير فهو عنوان سلبي على الرغم من 
أن التقرير نفسه كان إيجابي، وأيضًا من المعالجات السلبية في هذا التقرير نشر 

ا منصبه أو عالقته بالتقرير وهي معه صورة ملونة لحافظ أبو سعدة، ولم يكتب تحته
معالجة معيبة ألنه ال يفترض أن جميع القراء يعرفون أن حافظ أبو سعدة هو رئيس 
المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، كما أن التقرير نفسه لم يفسر إذا كان التقرير 
المنشور من منظمة حقوق اإلنسان أم من المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان التي 

 ا أبو سعدة.يرأسه
  

الوحيد الذي نشرته اليوم السابع فكان عن تأجيل نظر قضية كشف  الخبرأما  -
العذرية وُنشر هذا الخبر على مساحة صغيرة وبعنوان كبير وتم نشره على الصفحة 

 الثانية.
  

الوحيد الذي أجرته اليوم السابع مع سميرة إبراهيم، وخالل هذا الحوار أكدت  الحوارو -
سميرة أن القوى السياسية في مصر فاشلة ألنها لم تستطع مواجهة المجلس العسكري 
فيما يفعله في بنات مصر، وتم نشر هذا الحوار على مساحة متوسطة وفي صفحة 
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مقال
31%

خبر
31%

تقرير
23%

حوار
15%

جريدة األخبار

ار صورة أبيض وأسود لسميرة إبراهيم، متقدمة (الصفحة الثانية)، ونشر مع هذا الحو 
وهو حوار مميز ألن اليوم السابع لم تهتم بسؤالها عما حدث لها مثلما فعلت 

 الصحف األخرى بل اهتمت اليوم السابع برأي سميرة في القوى السياسية في مصر.
  

الذي نشرته اليوم السابع بعنوان "محامية المتهم بكشوف العذرية:  التحقيقوجاء   -
ت الدفاع إليماني ببراءة موكلي...وسميرة تهدد بالقضاء الدولي" وتناول التحقيق قبل

أقوال الطبيب ومحاميته التي تؤكد أن أقوال سميرة ملفقة ولم يحدث كشوف عذرية، 
وفي نفس الوقت رصد التقرير إدانة بعض الحركات واالئتالفات لحكم البراءة للطبيب 

كبيرة ومعه صورة أبيض وأسود للطبيب المتهم المجند، ونشر التحقيق على مساحة 
 وصورة لسميرة وهي تبكي.

  

فكان صورة لقبة البرلمان وخارج منها حديث "حجب المواقع اإلباحية"  الكاريكاتيرأما  -
وواحد واقف أمام القبة يتحدث بانفعال ويقول "يعني ما سمعتش صوتكم في األحكام 

 البراءة للمتهم في كشوف العذرية. اإلباحية" وماسك بيده يافطة مكتوب عليها

  
 
 
 

  
  األخبارجريدة:  
والمرتبة الثالثة من  من حيث االهتمام الكمي الرابعةفي المرتبة  األخبارتأتي جريدة  -

مادة صحفية عن  13حيث نشرت  كشوف العذريةبقضية  حيث االهتمام الكيفي
ت مقاال 4، وتساوى استخدام جريدة األخبار لفني المقال والخبر حيث نشرت القضية

 أخبار. 4و
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  األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة األخبار:
الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت  -

 4مقاالت، و 4عليها جريدة األخبار في تناول قضية كشوف العذرية، حيث نشرت 
 تقارير، وحواران. 3أخبار، و 

 

ناول هذه ار لم تستخدم التحقيق الصحفي في تاألخبنالحظ مما سبق أن جريدة  -
القضية مما يعكس عدم اهتمامها بتحليل القضية وتناول جوانبها المختلفة، كما 
نالحظ الغياب التام لفن الكاريكاتير، وهو أمر معتاد على جريدة األخبار ألنها في 

القضايا على الرغم  العادة ال تقدم معالجة ساخرة باستخدام الكاريكاتير في العديد من
 من أهمية وتميز هذا الشكل الصحفي.

  

 أن العذرية كشوف لقضية األخبار لتناول تحليلنا خالل من أيضاً  الحظنا كما -
 المواد مع المحايدة المواد تساوت بينما ،%)69( بنسبة إيجابية كانت معالجتها
 .منهما لكل%) 15.5( بنسبة وذلك السلبية

  

األول في جريدة األخبار حكم القضاء اإلداري بوقف إجراء كشوف  الخبرتناول  -
العذرية، والثاني تناول تأكيد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن 
الئحة السجون ال يوجد بها نص يبيح الكشف عن عذرية الفتيات، ونشر هذا الخبر 

الث جاء تحت عنوان على مساحة صغيرة ولكن في الصفحة األولى، والخبر الث
"رئيس هيئة القضاء العسكري: محاكمة عسكريين في واقعتي ماسبيرو وكشف 
العذرية، القضايا متداولة منذ فترة...ومن يرغب في اإلدعاء المدني يتوجه للنيابة 
العسكرية"، وأكد اللواء عادل المرسي في هذا الخبر أنه سيتم إجراء محاكمات 

هم في القضيتان، ونشر هذا الخبر على مساحة عسكرية لمن يثبت عليهم الت
 متوسطة وفي الصفحة السادسة ومعه صورة شخصية ملونة للواء عادل المرسي.

  

أما الخبر الرابع واألخير فقال أن المحكمة العسكرية ستصدر حكمها في قضية   -
كشوف العذرية، ونشر هذا الخبر على مساحة صغيرة جدًا وفي الصفحة الثالثة من 

 يدة مما يعكس عدم اهتمام الصحيفة بهذا الخبر.الجر 
  

األول بعنوان "التنكيل بشباب الثورة: سميرة إبراهيم نموذجًا" لدكتور  المقالبينما كان  -
جمال زهران وقال في هذا المقال أنه حزين على الثورة وما آلت إليها عقب تولي 

مع تيارات اإلسالم المجلس العسكري زمام األمور، حيث باع شباب الثورة وتحالف 
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السياسي وتحدث عن ما فعله الجيش مع سميرة إبراهيم وقال أن الكشف على عذرية 
الفتيات هو طريق إلبعادهن عن الثورة ويرى الكاتب أن هذه الصورة بغيضة يريد أن 
يكونها العسكر لدى الشباب لتهديدهم، ونشر هذا المقال على مساحة كبيرة ولكن في 

 ).21فحة صفحة متأخرة (الص
  

كشف رجولة" للدكتورة سمية سعد  أما المقال الثاني فكان بعنوان "عفوًا مطلوب -
الدين، واستنكرت الكاتبة على رجال مصر وشبابها الذين يدعون التدين والشهامة 
والرجولة والنخوة أنهم لم يتحركوا في قضية سميرة إبراهيم وأشادت بحكم محكمة 

ه المهانة والذل لفتيات مصر، وقالت الكاتبة في القضاء اإلداري والذي أوقف هذ
نهاية المقال "إلى بعض مدعي الرجولة نريد الكشف على رجولتكم"، ونشر هذا 
المقال على مساحة متوسطة ولكن أيضًا على صفحة متأخرة وهي الصفحة السادسة 

 عشر.
  

لكاتبة في في حين كان المقال الثالث بدون عنوان وللكاتبة عبلة الرويني وأشادت ا -
هذا المقال بحكم محكمة القضاء اإلداري الذي قضى بوقف كشوف العذرية ونشر 
على مساحة صغيرة ولكن في صفحة متقدمة نسبيًا وهي الصفحة السادسة، أما 

اني وكان المقال الرابع واألخير فكان بعنوان "عذرية الرجل" للكاتب جمال الغيط
أفعال العسكر ونشر هذا المقال على الكاتب مع سميرة إبراهيم وقضيتها وضد 

  مساحة متوسطة وفي صفحة متقدمة وهي الصفحة الخامسة.
  

األول الذي نشرته األخبار كان تحت عنوان "مسيرة نسائية جديدة بقيادة  التقريرأما  -
بطلة قضية كشف العذرية" ورصد التقرير اعتصام ميدان التحرير الذي يرفض 
سياسة الجيش، وعملت جريدة األخبار على إبراز هذا التقرير حيث نشرته على 

رة يرفعون شعارات مساحة كبيرة ونشرت معه صورة ملونة لنساء ورجال في المسي
 نساء مصر خط أحمر، ونشر هذا التقرير في صفحة متقدمة (الصفحة الرابعة).

  

بينما كان التقرير الثاني بعنوان "سميرة إبراهيم تهتف: يسقط حكم العسكر، وأسرة  -
الطبيب: يحيا العدل، المحكمة العسكرية العليا تقضي ببراءة الطبيب المجند من 

ر بالقضاء العسكري: من حق المدعية تقديم إلتماس تهمة كشف العذرية، مصد
لنقض الحكم وٕاعادة المحاكمة"، ويتضح من العنوان ما تناوله هذا التقرير حيث 
 رصد التقرير حكم البراءة وردود الفعل التي حدثت في المحكمة عقب النظق بالحكم.
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خبر
تقرير55%

27%

حوار
9%

مقال
9%
جريدة األھرام

م وغير جائز أما التقرير الثالث واألخير فكان بعنوان "العوا: كشف العذرية حرا -
 ONقانونًا" وتناول هذا المقال تصريح العوا خالل لقاءه ببرنامج آخر كالم على قناة 

TV  مع يسري فوده، حيث قال أنه ضد كشوف العذرية وأنها جريمة هتك عرض
 من الجيش، ونشر هذا التقرير على مساحة صغيرة في الصفحة السادسة.

  

كما سبق وذكرنا جريدة األخبار  -
حول قضية  حواراننشرت 

كشوف العذرية، حيث أجرت 
الحوار األول مع عادل الموجي 

الطبيب المتهم في قضية  –
كشوف العذرية، وبالطبع في هذا 

قالته سميرة إبراهيم وقال أنه تحمل الكثير من اإلساءة له الحوار أنكر الطبيب كل ما 
ار على مساحة تنتقم من الجيش في شخصه، ونشر هذا الحو  وألسرته وأنها كانت

ملونة للطبيب المتهم، أما الحوار الثاني فكان مع مصدر  متوسطة ومعه صورة
عسكري مسئول ولكن لم تقول األخبار أسمه أو منصبة وقال هذا المصدر في 
الحوار أن كل ما يقال عن المجلس العسكري عار تمامًا من الصحة وأنه افتراء 

ر هذا الحوار على مساحة متوسطة وكذب وال يوجد ما يسمى كشوف عذرية، ونش
  وفي صفحة متقدمة نسبيًا وهي الصفحة السابعة.

  
 :جريدة األهرام 

تأتي جريدة األهرام في المرتبة الخامسة من حيث االهتمام الكمي والكيفي بقضية  -
  .مادة صحفية عن القضية 11كشوف العذرية حيث نشرت 
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  :األهراماألشكال الصحفية المستخدمة في جريدة 

لألشكال الصحفية التي اعتمدت الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي  -
 3أخبار، و  6عليها جريدة األهرام في تناول قضية كشوف العذرية، حيث نشرت 

 تقارير، وحوار ومقال واحد.
 

األول في جريدة األهرام قرار القضاء اإلداري بوقف كشوف العذرية،  الخبرتناول  -
دور هذا القرار وهو ونالحظ أن جريدة األهرام لم تتناول هذه القضية مطلقًا قبل ص

لى أن ظهر قرار يدين كشوف ما يؤكد أن األهرام كانت تغفل القضية تمامًا إ
العذرية، والحظنا في هذا الخبر أن األهرام اهتمت بعرض الحكم واسم نائب رئيس 
المحكمة الذي أصدر الحكم، كما اهتمت بنشر رد فعل رئيس هيئة القضاء العسكري 

حكم غير قابل للتنفيذ ألنه ال يوجد قرار يقضي بالكشف والذي أكد على أن هذا ال
عن العذرية في الئحة السجون العسكرية، في الوقت الذي اهتمت فيه الصحف 
األخرى مثل اليوم السابع والمصري اليوم والشروق بنشر رد فعل سميرة إبراهيم 

لسلطة تخذت كعادتها صف ااوالمظاهرات احتفاًال بالقرار مما يؤكد أن األهرام 
 الحاكمة ولم تهتم بالمجني عليها حتى في الخبر الذي أدان العسكر.

  

أما الخبر الثاني فكان حول إجراء محاكمات عسكرية للمتهمين في قضية ماسبيرو  -
وكشوف العذرية، واعتمدت األهرام في هذا الخبر على اللواء عادل المرسي رئيس 

لخبر على مساحة صغيرة إال أن هيئة القضاء العسكري وعلى الرغم من نشر هذا ا
األهرام اهتمت بإبراز هذا الخبر من خالل وضعه في الصفحة األولى ووضع عنوان 
كبير له، والخبر الثالث كان حول توفير لجنة المرأة بحقوق اإلنسان لخدمة مساندة 
ضحايا كشوف العذرية، والخبر الرابع وصف الوقفات االحتجاجية التي نظمتها 

لسيدات والرجال تضامنًا مع سميرة إبراهيم، ونشر هذا الخبر على المئات من ا
 مساحة متوسطة ومعه صورة ملونة للوقفة.

  

والخبر الخامس كان حول تأجيل الحكم في قضية كشوف العذرية وهو خبر صغير  -
مما يعكس عدم اهتمام األهرام بهذا الخبر، والخبر السادس  22ونشر في الصفحة 
الحكم في قضيتي ماسبيرو وكشوف العذرية وهو خبر صغير تناول أيضًا تأجيل 

أيضًا ولكن نشر معه صورة صغيرة لجورج إسحاق وهو يقف ليحمي المتظاهرين 
وهم يؤدون صالة العصر وهذا شئ غريب ألن الصورة ال تمت للخبر بصلة كما أن 
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 التعليق المكتوب تحت الصورة غير دقيق حيث كتبت األهرام تحت الصورة "جورج
إسحاق يقف احترامًا أثناء صالة العصر على كوبري قصر النيل" في حين أن 
الصورة تظهر المصلين وهم يركعون في الصالة وجورج إسحاق يقف لحماية 

 المتظاهرين.
  

األول في جريدة األهرام ندوة نقابة الصحفيين التي عقدت تحت عنوان  التقريرتناول  -
ن أحداث ماسبيرو وكشوف العذرية "قصص من االعتقال" وتحدث الحاضرون ع

وأكد المتحدثين في الندوة أنهم لن يتركوا حق شهداء ماسبيرو والفتيات ضحايا 
كشوف العذرية، وتم نشر هذا التقرير على مساحة صغيرة ولم ينشر معه صورًا ولم 

 تعمل األهرام على إبرازه ألنه ضد العسكر.
  

يات العامة على حكم محكمة القضاء والتقرير الثاني تناول ردود فعل بعض الشخص -
اإلداري بوقف كشوف العذرية، وكانت كافة اآلراء مرحبة بالحكم ومع تعويض سميرة 
عما حدث لها، ونشر التقرير على مساحة صغيرة ولكن معه عنوان كبير وصورة 

 ملونة لعمرو موسى ألنه إحدى المصادر في هذا التقرير.
  

حكم ببراءة المتهم بكشف العذرية، الطبيب: سألت فتاة والتقرير الثالث كان بعنوان "ال -
إن كانت آنسة فأجابت زي ما أنت عايز" وكتب هذا العنوان بخط كبير ونشر في 
الصفحة الثالثة وهي صفحة متقدمة وعلى مساحة كبيرة، وتناول هذا التقرير حيثيات 

 للطبيب. الحكم وأقوال الطبيب المتهم، وهو تقرير يوضح مدى انحياز األهرام
    

الوحيد في جريدة األهرام الذي تناول هذه القضية تحت عنوان "تضامنًا  المقالجاء  -
مع سميرة وأسماء وبثينة" للكاتب كمال جاب اهللا، ونشر هذا المقال على مساحة 

رسائل ثالثة منهم  4متوسطة في الصفحة الحادية عشر، وكان المقال عبارة عن 
ين الذين يعملون على تصفية الثوار والرسالة الرابعة واالنتقاميلبقايا النظام السابق 

رسالة تحية وتقدير لسميرة بطلة كشوف العذرية وأسماء محفوظ الناشطة السياسية 
وبثينة كامل اإلعالمية والناشطة السياسية، وعلى الرغم من أنه المقال الوحيد الذي 

بشكل أساسي بكشوف العذرية بل  نشرته األهرام عن القضية إال أنه لم يكن مهتماً 
 تناولها كجزء من المشهد العام.

  

الوحيد الذي أجرته األهرام كان مع سميرة إبراهيم ضحية كشوف العذرية  والحوار -
وكان حوار طويل ونشر على مساحة كبيرة، ونشر معه صورة ملونة لسميرة إبراهيم 
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تقرير
34%

حوار
33%

خبر
22%

مانشيت
11%

جريدة الوفد

عسكري ولن تترك حقها، وقالت سميرة في هذا الحوار أنها متمسكة بقضيتها ضد ال
أي بعد صدور حكم  2012على الرغم من أن هذا الحوار ُنشر في شهر مايو 

 البراءة بثالثة شهور كاملة.

  
  الوفدجريدة: 

كشوف من حيث االهتمام الكمي بقضية  السادسةفي المرتبة  الوفدتأتي جريدة  -
 .صحفية عن القضية مواد 9حيث نشرت  العذرية

  
  

  :الوفداألشكال الصحفية المستخدمة في جريدة 
الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت  -

 3تقارير، و  3عليها جريدة الوفد في تناول قضية كشوف العذرية، حيث نشرت 
 ومانشيت واحد. حوارات، وخبران،

 

مقرر لجنة  –األول أجرته جريدة الوفد مع الدكتور عبد اهللا الكريوني  الحوار -
الحريات والدفاع عن كرامة الطبيب، وقال د.عبد اهللا في هذا الحوار أنه لم يهاجم 
سميرة إبراهيم وأنه يقف مع الطبيب المتهم هو ونقابة األطباء لتأكدهما من براءته 

نقابة األطباء ستكون مع محاسبته وتوقيع ولكن في حالة أن التهمة ثبتت عليه فإن 
 الجزاء المناسب عليه، وقال أيضًا أنه سعد بقرار وقف كشوف العذرية.

  

والحوار الثاني كان مع سميرة إبراهيم، وتم إجراء هذا الحوار عقب صدور حكم  -
ببراءة الطبيب المتهم وقالت سميرة في الحوار أنه تجهز أوراق قضيتها لتقدمها أمام 

اء الدولي، وأكدت سميرة أنها لن تتنازل عن حقها، وعلى الرغم من أنه حوار القض
صغير ولكن الوفد عملت على إبرازه من خالل استخدام وسائل إخراجية مميزة حيث 

 نشر الحوار على خلفية سوداء بجانبه صورة كبيرة ملونة لوجه سميرة إبراهيم.
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أما الحوار الثالث فأجرته الوفد مع  -
محامية طبيب كشف  –سالم هويدا 

العذرية، وهو حوار كبير تم نشره 
على نصف صفحة، وقالت المحامية 
أنها في البداية رفضت قضية 
الطبيب ألنها كانت متعاطفة مع 

سميرة لتأثرها بتناول وسائل اإلعالم للقضية، ولكن بعد تأكدها من براءة الطبيب 
استندت عليها المحامية في دفاعها  قررت قبول القضية، وتناول الحوار األدلة التي

، ونشر هذا الحوار على مساحة كبيرة ومعه صورة أبيض وأسود عن الطبيب المتهم
للمحامية، واهتمت الوفد بهذا الحوار وعملت على إبرازه من خالل المساحة واستخدام 

وار عنوان كبير وكذلك المقدمة والعناوين الثانوية، وهو أمر يعكس اهتمام الوفد بالح
  وبعرض ما يبرئ الطبيب المجند.

  

األول حول قرار القضاء اإلداري بوقف كشوف العذرية  تقاريركما نشرت الوفد ثالثة  -
والمسيرات الحاشدة التي خرجت لتحتفل بهذا القرار، ونشر هذا التقرير على مساحة 
 كبيرة ومعه صورة ملونة لسميرة إبراهيم، وصورة للمسيرات، وبرواز أحمر يحيط

 التقرير، وهو يعكس مدى اهتمام الوفد بهذا التقرير.
  

أما التقرير الثاني فتناول طلب إتحاد شباب الثورة بالتحقيق في كشوف العذرية  -
لفتيات العباسية مؤكد اإلتحاد في بيان له أنه إذا تكرر إجراء كشوف العذرية للفتيات 

التقرير أن يتم اإلفراج الفوري للمرة الثانية فهذا سيكون كارثة، وطلب اإلتحاد في هذا 
عن معتقلي أحداث العباسية، ونشر هذا التقرير على مساحة صغيرة ولكن بعنوان 

 كبير وواضح كما نشر في صفحة متقدمة (الصفحة الثالثة).
  

والتقرير الثالث كان بعنوان "واشنطن تقرر مصير المساعدات العسكرية لمصر  -
ف مشاورات الكونجرس بأجواء الحرب، األسبوع القادم وجيروزاليم بوست تص

واشنطن بوست: التظاهر ضد تبرئة طبيب كشف العذرية دليل تغيير اجتماعي"، 
وتناول التقرير الخالفات حول المعونة األمريكية التي تقدم لمصر وكذلك آراء 
الصحف العالمية في التظاهرات التي خرجت على خلفية براءة الطبيب المتهم في 

عذرية، ونشر هذا التقرير على مساحة متوسطة وبعنوان كبير ولكن قضية كشوف ال
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خبر
72%

ل مقا
14%

تقرير
14%

جريدة الجمھورية

جاء معظمه حول المعونة وليس حول رصد ردود فعل الصحف العالمية تجاه قضية 
 كشوف العذرية.

  

 Theكما نشرت الوفد خبران عن قضية كشوف العذرية األول جاء تحت عنوان " -

Guardian”  وكتبت الوفد هذا
العنوان بنفس ألوان لوجو جريدة 
الجارديان البريطانية، ونقلت الوفد رد 

فعل الجارديان على كشوف العذرية والذي وصفته الصحيفة بأنه إعتداء جنسي 
 وليس كشف طبي. 

  

بينما تناول الخبر الثاني تغريدة سميرة إبراهيم على موقع تويتر عقب مناظرة عمرو  -
الفتوح، وقالت خالل تغريدتها أن عمرو موسى تفوق على أبو الفتوح  موسى مع أبو

وأن المصريين لن يعطوا أصواتهم لإلخوان ألنهم فقدوا مصداقيتهم وشعبيتهم عقب 
أحداث مجلس الوزراء، ونشر هذا الخبر على مساحة صغيرة ومعه صورة ملونة 

 لى أبو الفتوح".لسميرة إبراهيم وبعنوان كبير "فتاة العذرية: موسى تفوق ع
  

فكان "القضاء اإلداري يرفض توقيع كشف العذرية على الفتيات  المانشيتأما  -
المحتجزات في السجون العسكرية" وكان مانشيت رئيسي للصحيفة باللون األسود، 
والملفت أن جريدة الوفد لم تتناول هذه القضية قبل قرار القضاء اإلداري فكان هذا 

ل الصحفية التي نشرت حول قضية كشوف العذرية في المانشيت هو أول األشكا
 جريدة الوفد.

  
  الجمهوريةجريدة: 

كشوف من حيث االهتمام الكمي بقضية  السابعةفي المرتبة  الجمهوريةتأتي جريدة  -
، بينما جاءت في المرتبة األخيرة صحفية عن القضية مواد 7حيث نشرت  العذرية

من حيث االهتمام الكيفي ألنها الجريدة الوحيدة التي كانت نسبة المواد السلبية بها 
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أكبر من نسبة المواد اإليجابية، ولم تتنوع الجمهورية في استخدام القوالب الصحفية 
 حيث استخدمت ثالثة أشكال صحفية فقط في هذه القضية.

  
  

 :الجمهوريةاألشكال الصحفية المستخدمة في جريدة 

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت  -
أخبار،  5عليها جريدة الجمهورية في تناول قضية كشوف العذرية، حيث نشرت 

 ومقال وتقرير واحد.
 

الحظنا من خالل تحليلنا لتناول جريدة الجمهورية لقضية كشوف العذرية أنها اهتمت  -
، فتناول الخبر األول تأجيل الحكم في قضية األخباربرصد القضية فقط من خالل 

كشوف العذرية لشهر مارس، وهو خبر صغير ونشر على مساحة صغيرة ولكن 
 بعنوان كبير وعلى خلفية رمادية إلظهاره.

  

لخبر الثاني فتناول قرار القضاء اإلداري بوقف كشوف العذرية، وهو خبر أما ا -
صغير ولكن نشر بعنوان كبير وفي صفحة متقدمة (الصفحة الثالثة)، والخبر الثالث 
تناول تصريح رئيس القضاء العسكري أن قضيتا ماسبيرو وكشف العذرية أمام 

ة األلوان في العنوان المحاكم، وهو أيضًا خبر صغير ولكن استخدمت الجمهوري
 ووضع إطار أحمر حول الخبر إلبرازه.

  

والخبر الرابع كان بعنوان "الحكم اليوم في قضية كشف العذرية"، وهو خبر صغير  -
جدًا ونشر على مساحة صغيرة ولكن نشر في صفحة متقدمة (الصفحة الثالثة)، أما 

كشف العذرية الخبر الخامس فجاء تحت عنوان "مصدر عسكري: ال صحة لتوقيع 
على فتيات أحداث العباسية" وهو خبر مجهول المصدر حيث نسبته الجمهورية 
لمصدر عسكري دون ذكر أسمه ونفى هذا المصدر إجراء كشوف العذرية، ونشر 

 هذا الخبر على مساحة صغيرة.
  

بعنوان "بعد الحكم ببراءة طبيب العذرية رئيس القضاء العسكري: نحكم  التقريروكان  -
نا وال نخضع ألي ضغوط" وتناول التقرير حكم البراءة للطبيب المتهم كما بضمائر 

نشروا رد فعل رئيس القضاء العسكري والذي قال أنهم يحكمون بضمائرهم وليس بناًء 
على الضغوط اإلعالمية، ونالحظ في هذا التقرير أن الجمهورية لم تهتم بعرض 

ميرة إبراهيم عقب الحكم أو الرأي اآلخر في هذا التقرير فلم ترصد رد فعل س
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تقرير
100%

مجلة حواء

التظاهرات التي خرجت تندد بالحكم وهي معالجة سلبية من جانب الجمهورية 
فالطبيعي أن ترصد رد فعل الضحية وليس الجاني، ولكنها اهتمت بنشر التصريح 
الرسمي الخارج من هيئة عسكرية مما يعكس تحيز الجمهورية للعسكري وليس للفتاة 

 الضحية. 
  

بعنوان "ال تصالح على الدم" لإلعالمية أسماء عجالن، وأشادت  المقالبينما كان  -
خالل هذا المقال بحكم محكمة القضاء اإلداري بوقف كشوف العذرية وقالت الكاتبة 
أن الجيش إذا أراد أن يكفر عن ذنبه فعليه أن يكشف عن من أعطى األمر للطبيب 

  متوسطة. الذي قام بهذا الكشف، ونشر هذا المقال على مساحة
 

 :مجلة حواء 

 كشوف العذريةمن حيث االهتمام الكمي بقضية  الثامنةفي المرتبة  مجلة حواءتأتي  -
مصريات على قائمة  5، وكان التقرير بعنوان "عن القضية تقرير واحدحيث نشرت 

المرأة األقوى عالميًا" واعتمدت 
حواء في هذا التقرير على بيان 

مجلة نيوزويك األمريكية، نشر في 
فتيات  5واختارت المجلة 

مصريات كأقوى فتيات ضمن 
فتاة في العالم  150قائمة من 

واختيرت أسماء محفوظ عن قضية 
صور ملونة  5كشوف العذرية، ونشر هذا التقرير على مساحة متوسطة ونشر معه 
صفحة متقدمة للخمس فتيات المصريات الالتي تم اختيارهن، ونشر هذا التقرير في 

(الصفحة السادسة)، ومن الملفت أن هذا هو الموضوع الوحيد الذي نشرته المجلة 
النسوية األولى في مصر (مجلة حواء) والغريب أيضًا أن هذا التقرير لم يتناول 
تفاصيل القضية أو الحكم أو الوقفات التضامنية مع سميرة بل تضمن نقًال عن 

، وهو أمر محزن أن 2011الشخصيات في عام  صحيفة أجنبية أن سميرة من أقوى
يهتم العالم والصحف العالمية بقضية فتاة مصرية في حين لم تهتم بها المجالت 

 النسوية في مصر.
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يأتي في المرتبة األخيرة من حيث التناول الكمي والموضوعي لقضية كشوف  -
يوم حيث العذرية كل من مجلة نصف الدنيا ومجلة صباح الخير وجريدة أخبار ال

لم يتناولوا القضية بل أغفلوها تمامًا، وٕاذا كان يمكن تقبل هذا من مجلة صباح 
الخير وجريدة أخبار اليوم على اعتبار أنها قضية نسوية على الرغم من أن هذا 
غير حقيقي ألنها كانت قضية رأي عام وليست قضية سميرة فقط، ولكن ال يمكن 

 القضية بشكل كامل.تقبل أن تغفل مجلة نصف الدنيا هذه 

  
  ثالثًا: تحليل التناول الصحفي لقضية كشوف العذرية:

 االهتمام في األولى الجريدة أنها وجدنا اليوم المصري لجريدة تحليلنا خالل من -
 الصحفية المواد من% 25 اليوم المصري نشرت حيث بالقضية والكيفي الكمي

 المصري في المنشورة المواد معظم واتخذت العذرية، كشوف قضية عن المنشورة
 جاءت بينما ،% 96.5 بنسبة وذلك عذريتها عن الكشف تم التي الفتاة جانب اليوم
 المصري من تماماً  السلبية المواد اختفت حين في ،%3.5 بنسبة المحايدة المواد
 .اليوم

  

من خالل تحليلنا لتقارير المصري اليوم أنها اهتمت بمتابعة مراحل  كما الحظنا -
ضية المختلفة ابتدءًا من نقد منظمة هيومان رايتس ووتش لكشوف العذرية مرورًا الق

سكرية ببراءة بحكم محكمة القضاء اإلداري بوقف الكشوف ثم حكم المحكمة الع
، الطبيب المجند بالوقفات التضامنية ورفض القوى المدنية لحكم براءة المتهم وانتهاءاً 

كبيرة وبعناوين واضحة وهو ما يعكس اهتمام وتم نشر معظم التقارير على مساحات 
 المصري اليوم بالقضية والعمل على إبرازها للقراء.

  

تحليلنا لمقاالت المصري اليوم أن جميع المقاالت كانت خالل من  وجدنا أيضاً  -
د.سحر الموجي، و لكتاب مرموقين ولهم جمهورهم العريض ومنهم د.نوال السعداوي، 

 .والكاتب عالء األسواني
 

أن الكاتبة د.نوال السعداوي  القضية لهذه اليوم المصري لتناول تحليلنا من ظهر كما -
اهتمت بقضية كشوف العذرية جدًا وأكدت على رفضها لهذه الكشوف خالل ثالثة 

 .2012مقاالت متتالية ُنشروا جميعًا في شهر يناير 
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 الصور تحت تعليقاً  تضع دائماً  كانت أنها اليوم المصري معالجة في المميز من -
 حتى عليها التعليق أو الصورة شرح يجب ألنه مميز صحفي إجراء وهو المنشورة
 .للقارئ صحيح بشكل الصحيفة تريدها التي الرسالة تصل

  

 أن العذرية كشوف لقضية اليوم المصري تناول في المميزة األشياء من وأيضاً  -
 حيث المتهم المجند ضد الحكم صدور بعد حتى القضية متابعة على عملت الجريدة
أي بعد انتهاء القضية وحكم المحكمة ببراءة  2012مايو  3مقال بتاريخ  نشرت

 .المجند بثالثة شهور
 

 كانت النسائية القضايا في الكاريكاتير رسومات من% 70 من أكثر أن بالذكر جدير -
 ثناناإل رسمت التي هي العدل دعاء يداً تحد القضية هذه وفي العدل دعاء للفنانة

 .اليوم المصري في القضية عن نشرا اللذان كاريكاتير
 

 والكيفي الكمي التناول حيث من الثانية المرتبة في فجاءت الشروق جريدة أما -
 المنشورة المواد إجمالي من% 23.5 الشروق نشرت حيث العذرية كشوف لقضية
 بنسبة العذرية كشوف فتيات لموقف المؤيدة أو اإليجابية المواد وجاءت القضية، عن

 بنسبة السلبية والمواد ،%)18.5( المحايدة المواد نسبة كانت حين في ،%)70.5(
)11.(% 

  

 القضية بتغطية اهتمت أنها الشروق جريدة في المنشورة الصحفية المواد من نالحظ  -
 .بالتحقيقات بتحليلها تهتم ولم فقط باألخبار

 

 الصحيفة فهي األخبار خالل من القضية أحداث كافة بمتابعة الشروق اهتمت -
 من خبراً  14 نشرت حيث العذرية كشوف قضية حول األخبار نشر في األولى
 الصحف في القضية عن المنشورة األخبار من% 40 نشرت أي ،35 إجمالي

 .الدراسة محل والمجالت
   

بقضية  والكيفي من حيث االهتمام الكمي الثالثةفي المرتبة  جريدة اليوم السابعتأتي  -
صحفية المادة % من إجمالي ال15اليوم السابع حيث نشرت  كشوف العذرية

%)، 59وجاءت المواد اإليجابية في اليوم السابع بنسبة (، عن القضيةالمنشورة 
 ).%11.5%)، بينما المواد السلبية بنسبة (29.5والمواد المحايدة (
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جريدة اليوم السابع اهتمت بقالب التقرير الصحفي فقط في ل الحظنا من خالل تحليلنا -
كتفت برصد وسرد األحداث المتعلقة بالقضية اتناول هذه القضية وهو ما يعكس أنها 

 ولم تهتم بتحليلها أو التعمق في تناول القضية من خالل التحقيقات أو الحوارات.
 

في أحداث العباسية: لم اليوم السابع وضعت عنوان غير مالئم لتقرير "المحتجزات  -
نتعرض لكشوف العذرية"، فهو عنوان سلبي على الرغم من أن التقرير نفسه كان 
إيجابي، وأيضًا من المعالجات السلبية في هذا التقرير أنه نشر معه صورة ملونة 
لحافظ أبو سعدة، ولم يكتب تحتها منصبه أو عالقته بالتقرير وهي معالجة معيبة 

جميع القراء يعرفون أن حافظ أبو سعدة هو رئيس المنظمة ألنه ال يفترض أن 
المصرية لحقوق اإلنسان، كما أن التقرير نفسه لم يفسر إذا كان التقرير المنشور من 
منظمة حقوق اإلنسان أم من المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان التي يرأسها أبو 

 سعدة.
 

والمرتبة الثالثة من  هتمام الكميمن حيث اال الرابعةفي المرتبة  جريدة األخبارتأتي  -
مادة صحفية عن  13حيث نشرت  كشوف العذريةبقضية  حيث االهتمام الكيفي

 مع المحايدة المواد تساوت بينما ،%)69( اإليجابية المواد نسبة كانت ،القضية
 .منهما لكل%) 15.5( بنسبة وذلك السلبية المواد

  

لم تستخدم التحقيق الصحفي في  أنها جريدة األخبارل والحظنا من خالل تحليلنا -
ة وتناول جوانبها تناول هذه القضية مما يعكس عدم اهتمامها بتحليل القضي

الغياب التام لفن الكاريكاتير وهو أمر معتاد على جريدة  ناالحظالمختلفة، كما 
ستخدام الكاريكاتير في العديد من ي العادة ال تقدم معالجة ساخرة بإاألخبار ألنها ف

 لقضايا على الرغم من أهمية وتميز هذا الشكل الصحفي.ا
 

 هيئة رئيس – المرسي عادل اللواء على اعتمدت األخبار جريدة أن وجدنا كما -
 على تعتمد لم حين في األخبار في للمعلومات أساسي كمصدر العسكري القضاء
 .إبراهيم سميرة

 

 جريدة أجرتهما اللذان الحواران أن للقضية األخبار تناول في الملفتة األشياء ومن -
 األخبار أن يعكس وهذا المتهم الطبيب وأحدهم عسكرية مصادر مع كان األخبار
 الصحف فكافة العذرية كشوف ضحايا الفتيات وليس المجند الطبيب موقف اتخذت
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 حوار بإجراء اهتمت التي األخبار إال الضحايا ورشا سميرة مع حوار بإجراء اهتمت
 .المتهم الطبيب مع

 

في المرتبة الخامسة من حيث االهتمام الكمي والكيفي بقضية  جريدة األهرامتأتي  -
 ، وجاءت نسبة الموادمادة صحفية عن القضية 11كشوف العذرية حيث نشرت 

، أما المواد %)27.5(كانت بنسبة  المحايدة، والمواد %)54.5(بنسبة  اإليجابية
 .%)18( فجاءت بنسبة السلبية

 

الخبر األول قرار القضاء اإلداري بوقف كشوف العذرية، ونالحظ أن جريدة تناول  -
األهرام لم تتناول هذه القضية مطلقًا قبل صدور هذا القرار وهو ما يؤكد أن األهرام 

لى أن ظهر قرار يدين كشوف العذرية، والحظنا في هذا كانت تغفل القضية تمامًا إ
سم نائب رئيس المحكمة الذي أصدر الخبر أن األهرام اهتمت بعرض الحكم وا

الحكم، كما اهتمت بنشر رد فعل رئيس هيئة القضاء العسكري والذي أكد على أن 
هذا الحكم غير قابل للتنفيذ ألنه ال يوجد قرار يقضي بالكشف عن العذرية في الئحة 
السجون العسكرية، في الوقت الذي اهتمت فيه الصحف األخرى مثل اليوم السابع 

ي اليوم والشروق بنشر رد فعل سميرة إبراهيم والمظاهرات احتفاًال بالقرار مما والمصر 
تخذت كعادتها صف السلطة الحاكمة ولم تهتم بالمجني عليها حتى ايؤكد أن األهرام 

 في الخبر الذي أدان العسكر.
 

كما تناول أحد األخبار تأجيل الحكم في قضيتي ماسبيرو وكشوف العذرية وهو خبر  -
يضًا ولكن نشر معه صورة صغيرة لجورج إسحاق وهو يقف ليحمي صغير أ

المتظاهرين وهم يؤدون صالة العصر وهذا شئ غريب ألن الصورة ال تمت للخبر 
بصله كما أن التعليق المكتوب تحت الصورة غير دقيق حيث كتبت األهرام تحت 

النيل" في الصورة "جورج إسحاق يقف احترامًا أثناء صالة العصر على كوبري قصر 
حين أن الصورة تظهر المصلين وهم يركعون في الصالة وجورج إسحاق يقف 

 لحماية المتظاهرين.
 

بقضية  والكيفي من حيث االهتمام الكمي السادسةفي المرتبة  جريدة الوفدتأتي  -
، حيث نشرت الوفد مواد صحفية عن القضية مواد 9حيث نشرت  كشوف العذرية
%)، ولم تنشر الوفد أي مواد محايدة 22ومواد سلبية بنسبة (%)، 78إيجابية بنسبة (

 عن القضية.



54 
 

0.00%

50.00%

100.00% جريدة المصري  
اليوم

جريدة الوفد

جريدة الشروق

  

كشوف بقضية  من حيث االهتمام الكمي السابعةفي المرتبة  جريدة الجمهوريةتأتي  -
 .صحفية عن القضية مواد 7حيث نشرت  العذرية

  

في  وتأتي في المرتبة األخيرة في االهتمام الكيفي بالقضية حيث لم تتنوع الجمهورية -
استخدام القوالب الصحفية حيث استخدمت ثالثة أشكال صحفية فقط في هذه 

 القضية.
 

 المواد من أكثر سلبية مواد نشرت التي الوحيدة الجريدة هي الجمهورية أن كما -
 وذلك المحايدة المواد مع السلبية المواد نسبة وتساوت القضية هذه حول اإليجابية
 .فقط%) 25( اإليجابية المواد نسبة جاءت بينما منهما، لكل%) 37.5( بنسبة

 

 نشرت حيث بالقضية الكمي االهتمام حيث من الثامنة المرتبة في حواء مجلة تأتي -
 سميرة عن عام بشكل تحدث ألنه محايد التقرير هذا وكان القضية عن واحداً  تقريراً 
 للقضية حواء معالجة تكن ولم ،2011 لعام الشخصيات أقوى من كواحدة إبراهيم
 لم هذا من الرغم وعلى نسوية مجلة حواء فمجلة مخزية كانت العكس على بل مميزة
 انتهاء عقب واحد بتقرير سوى المختلفة مراحلها عبر العذرية كشوف قضية تتناول
 .أجنبية صحيفة من ونقلته القضية

  
من خالل تحليلنا للصحف والمجالت محل الرصد وجدنا أن هناك صحف تبنت الجانب النسوي في تناولها  -

لقضية كشوف العذرية من خالل تبنيها صف 
الفتيات ضحايا كشوف العذرية في حين هناك 
صحف آخرى تناولت القضية بشكل محايد، 

بمنظور غير نسوي حيث وصحف تناولتها 
أتخذت صف المجند المتهم ولم تتخذ صف 
الفتيات ضحايا كشوف العذرية، كما هو 

  موضح في الرسم البياني التالي:
  

من الرسم البياني السابق نجد أن الجريدة األولى التي أتخذت الجانب النسوي في تناولها للقضية وساندت  -
في المرتبة الثانية من حيث تبني الجانب  جريدة الوفدوتأتي  %،96.5وذلك بنسبة  المصري اليومالضحايا هي 

في  %،70.5في المرتبة الثالثة من حيث وذلك بنسبة  الشروقو %،78النسوي في تناول القضية وذلك بنسبة 
في المرتبة الرابعة حيث أنها نشرت مواد إيجابية في صف الفتيات ضحايا كشوف  جريدة األخبارحين تأتي 

في المرتبة الخامسة حيث أن النسبة األكبر من المواد التي  جريدة اليوم السابعبينما تأتي  %،69بنسبة  العذرية
في  األهراموتأتي  %،59نشرتها جريدة اليوم السابع كانت في صف الفتيات ضحايا كشوف العذرية وذلك بنسبة 
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جريدة وفي الخاتمة تأتي %، 54.5سبة المرتبة السادسة من حيث تبنيها للجانب النسوي في التناول وذلك بن
في المرتبة السابعة حيث فاقت المواد السلبية نسبة المواد اإليجابية التي نشرتها عن القضية فنسبة  الجمهورية

حيث  حواءفقط، وفي المرتبة اآلخيرة تأتي مجلة  %25المادة الصحفية اإليجابية المنشورة في جريدة الجمهورية 
  لم تنشر سوى تقرير واحد محايد.

  

وبشكل عام نجد أن نسبة المواد اإليجابية المنشورة عن قضية كشوف العذرية في الصحف المختلفة كانت -
%)، كما 12%)، والمواد السلبية نسبتها (17%)، بينما جاءت نسبة المواد المحايدة المنشورة عن الصحف (71(

  هو موضح بالشكل التالي:
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  الفصل الثالث

 سحل الفتيات...بنات مصر من الثورة إلى السحل والتعرية
  

حيث خرج الماليين من ، شهد العالم أجمل وأروع مشهد ممكن أن تراه عين 2011يناير  25في 
في سلمية تامة يهتفون في نفس واحد "عيش...حرية...عدالة  مصرخيرة شباب وفتيات 

يمانها بدورها وإليقانها أنها مواطنة إلرجال بلدها  مع اجتماعية"، خرجت الفتاة والمرأة المصرية
وألن نساء مصر يقمن بأدوارهن على أكمل وجه، خرجن في  ،كاملة لها حقوق وعليها واجبات

خرجت ، فالمرأة المصرية ن في العدالة االجتماعية والكرامة والحريةيناير ليطالبن بحقوقه 25ثورة 
  تحصل على حقوقها وتبني ألبنائها وبناتها مصر كما تحلم بها وتتمناها.ل في ثورة يناير

  

ولكن وبعد مرور ثالثة سنوات على قيام الثورة المصرية لم تحصل المرأة المصرية على شئ 
يدة إلقصائها من المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة سوى زيادة التهميش ومحاوالت عد

  .المصريةوالفتاة المرأة  شنها ضد من خالل حمالت الترهيب المنظمة التي يتم
  

الفترة اإلنتقالية عندما قام بعض جنود القوات المسلحة بسحل وتعرية  وبدأت هذه الحمالت خالل
وعلى الرغم ، 2011وضرب وتعذيب بعض الفتيات المعتصمات أمام مجلس الوزراء في ديسمبر 

من تأكدنا أن هذه األفعال هي لحاالت فردية وال تمثل الجيش المصري إال أن هذه المشاهد أثرت 
من إنتهاك صريح للفتاة والمرأة المصرية وتعرضها لإلهانة الممنهجة  على العالم أجمع لما تمثله

ظهر هذا جليًا و والمنظمة، 
في اآلونه اآلخيرة بعد ظهور 
مجموعات منظمة وممنهجة 

بالتحرش المنظم  وُمدربة تقوم
الفتيات في ضد والممنهج 

الميادين والشوارع ووسائل 
المواصالت إلقصاء المرأة 

بأكملها، المصرية عن الحياة 
وما يؤكد أن هناك خطة محكمة لهذه األفعال هو ردود فعل التيارات الدينية تجاه هذه األحداث 

وحتى التحرش بالفتيات واإلعتداء الجنسي عليهن  2011والتي لم تختلف منذ سحل الفتيات في 
 .2013في ميدان التحرير في 
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ظهر بعض دعاة  ،2011 فبعد واقعة سحل وتعذيب الفتيات في أحداث مجلس الوزراء
لتهاجم الفتيات، وبدء البعض يتحدث عن الفتاة التي تم  الفصائل السياسية الفضائيات وبعض
الفتيات أن على أنها هي المجرمة وهي المخطأة ألنها (البسه على اللحم)، و  سحلها وتعريتها

 منازلهنمن  ننزلالسبب ألنهن  هناللواتي تم ضربهن والتحرش بهن في أحداث مجلس الوزراء 
 أنوكان لسان حال بعض شيوخ القنوات الفضائية (وهما ايه اللي نزلهم) وكأنهم نسوا أو تناسوا 

هن اللواتي صمدن معهن في التحرير ونقلن لهم و هؤالء الفتيات هن شريكات الثورة من البداية 
ت المرأة لمن وساعدهن في الوقوف أمام طغيان النظام السابق، وعندما احتاج الغذاء والشراب

  يساندها وجدت الجميع يلقي باللوم عليها ويتهمها في شرفها.
  

حيث ظهر دعاة  2013وهو نفس المشهد الذي تكرر مع أحداث التحرش في التحرير في عام 
الفضائيات وبعض ممن ينتمون لتيار اإلسالم السياسي ليتهكموا على الفتيات والسيدات، وبدئوا 

سبب نزولهن الشوارع، وأن الفتاة أو المرأة عندما تنزل إلى الشارع أو  يتسائلون نفس األسئلة عن
تشارك في تظاهرات فهي تضع نفسها في موقف التعرض للتحرش وأن الفتيات هن المخطأت 

  ألنهن قررن المشاركة!!!
  

وهو أمر غريب يستدعي الوقوف على القوى التي تحرك هذه األفعال الشيطانية واألسباب 
ف ظهور هذا العنف الممنهج الذي يمارس على المرأة المصرية منذ إندالع ثورة الحقيقية خل

  يناير.
  

ولهذا قررنا في جمعية نهوض وتنمية المرأة أن نقوم برصد التناول الصحفي لقضية سحل 
الفتيات، كما سنقوم برصد التناول الصحفي لقضية التحرش الجنسي وذلك للوقوف على أهم 

المكتوب لهذه القضايا ومعرفة هل أنصف اإلعالم المكتوب المرأة أم زاد مالمح تناول اإلعالم 
  من الظلم الواقع عليها.

  
  في الصحف والمجالت المختلفة: سحل الفتيات"أوًال أهم نتائج تحليل قضية "

 وقوع وقت وهو 2011 ديسمبر شهر خالل الفتيات سحل قضية في النشر قتصرا -
 من% 95 نشرت حيث تحديداً  ديسمبر 30 إلى 21 من ياماأل وخالل بل األحداث
 .تحديداً  الفترة هذه في القضية حول المنشورة الصحفية المادة
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نصف الدنيا

 هي الشروق جريدة أن الدراسة، محل والمجالت للصحف تحليلنا خالل من الحظنا -
 فقد" حواء" مجلة أما وكيفًا، كماً  القضية تغطية في األولى المرتبة احتلت التي الجريدة
 .القضية عن تماماً  النشر عدم خالل من األخيرة المرتبة احتلت

  
 

 

 المرتبة احتلت التي الجريدة هي الشروق جريدة كانت السابق بالشكل موضح هو كما -
 اليوم المصري جريدة تلتها ،%)31( بنسبة وذلك وكيفاً  كماً  القضية تغطية في األولى
 وذلك السابع اليوم جريدة بعدها ثم ،%)13( بنسبة الوفد جريدة ثم ،%)21( بنسبة
 الجمهورية جريدة من كل وتساوت ،%)9( بنسبة األخبار جريدة ثم ،%)11( بنسبة

 مجلة مع الدنيا نصف مجلة من كل تساوت كما ،%)7( بنسبة وهذا النشر في واألهرام
 مجلة جاءت بينما منهما، لكل%) 1( بنسبة وهذا اليوم أخبار وجريدة الخير صباح
 %).0( مطلقاً  القضية عن نشرت لم ألنها األخيرة المرتبة في حواء
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 الصحف استخدمتها التي الصحفية والفنون القوالب تنوع السابق البياني الرسم ويوضح -
 مختلف، صحفي شكل 11 الصحف استخدمت حيث الفتيات سحل قضية تناول في
 المقال ثم ،%36.36 بنسبة وذلك االستخدام حيث من األولى المرتبة في الخبر جاء
 ،%7.07 بنسبة الكاريكاتير ثم ،%16.66 بنسبة التقرير تاله ،%22.7 بنسبة وذلك

 ثم ،%3.03 بنسبة والصور ،%4.54 بنسبة والحوار ،%6.06 بنسبة والتحقيق
 األخيرة المرتبة في يأتي بينما ،%1.01 بنسبة قالوا يتلوه ،%1.5 بنسبة الملف

 .منهما لكل% 0.50 بنسبة كلمة 1/2و المانشيت
  

 ، فقط الرصد مرحلة عند توقف بالقضية والمجالت الصحف اهتمام أن نجد سبق ومما -
 نسبة أن حيث محدوداً  القضية هذه في والتحقيق بالتحليل االهتمام أن نجد حيث

 نالحظ كما والتقارير، باألخبار مقارنة قليلة القضية حول المنشورة والحوارات التحقيقات
 بطريقة الرأي عن التعبير أشكال كإحدى للكاريكاتير بقليلة ليست بنسبة االتجاه تم أنه

 .ساخرة
  

  

  ثانيًا: التناول الصحفي لقضية سحل الفتيات:
 :جريدة الشروق 

سحل تأتي جريدة الشروق في المرتبة األولى من حيث االهتمام الكمي والموضوعي بقضية 
الشروق بالتناول  مادة صحفية عن القضية، ولم تكتفي 60ق حيث نشرت الشرو  الفتيات

، حيث استخدمت المكثف للقضية فقط بل تنوعت في القوالب الفنية المستخدمة في القضية
  الشروق ثماني أشكال صحفية مختلفة.

  

ومن 
خالل 
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 ة الشروق كانت كما يلي:الرسم السابق ، يتضح أن األشكال الصحفية المستخدمة في جريد
 

تحقيقات،  3حوارات، و  5كاريكاتير، و  6تقارير، و  9مقال، و  12خبر، و 23 -
 .وصورة وملف واحد

 

وألن الخبر هو الشكل الصحفي األكثر استخدامًا من جانب جريدة الشروق في هذه  -
% سنبدأ بعرض األخبار التي نشرتها الشروق عن قضية 38.33القضية وذلك بنسبة 

حول الدعاوى التي خرجت من القوى  أخبار 8نشرت الشروق سحل الفتيات، حيث 
ركات السياسية واألحزاب التي أعلنت السياسية المختلفة للتظاهر ضد سحل الفتيات والح

جمعة الحرائر في كافة وأحداث  تلك التي لم يعلنوا اعتصامهم ،اعتصامها و 
 المحافظات.

  

أخبار حول رد فعل الصحف األجنبية على أفعال المجلس العسكري مع  4كما نشرت  -
ى أحدهما أن المجلس العسكري يتناقض مع نفسه عندما أعتذر آنساء مصر حيث ر 

تراجع مكانة المجلس  والثالث تناولوا نساء بعد أن نفى استخدام العنف معهن، والثانيلل
أما الرابع العسكر ومصداقيته بعد أحداث العنف التي ينتهجها ضد النساء المصريات، 

 أن القاهرة تشبه بغداد بعد الغزو األمريكي عليها.تقول عن صحيفة إسرائيلية فكان نقًال 
 

الوزراء  روق خبرًا عن هند بدوي ضحية التعذيب في أحداث مجلسنشرت الش وأيضاً  -
ونشرت الخبر على 
مساحة متوسطة ونشرت 
معه صورة ملونة للفتاة 
التي تم ضربها في 
أحداث مجلس الوزراء 
وهي ترقد في المحكمة 
من التعب واإلنهاك 
ومكتوب تحت الصورة 
(هند أثناء مثولها أمام 
المحكمة راقدة من 

  اإلعياء).
 

ونشرت أيضًا خبر حول تخصيص المجلس القومي للمرأة رقم تليفون لتلقي شكاوى من  -
 4وخبرًا آخر بعنوان "الفتيات اللواتي تعرضن للضرب أو السحل على يد العسكري، 
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ماليين  4ماليين مشاهدة لفيديو سحل ست البنات" وقالت الشروق في هذا الخبر أن 
يوم من رفعه، كما  20موقع اليوتيوب بعد  مشاهد، شاهدوا مقطع سحل الفتاة على

نشرت خبر حول الحوار الذي أجراه يسري فوده مع الطبيبة التي تم تعذيبها في مجلس 
 ، وخبر حول دعوة أبو إسماعيل إلى التظاهر للدفاع عن أعراض النساء.الوزراء

 

لس العسكري وفي المقابل لم تهتم الشروق بنشر ومتابعة تظاهرات العباسية المؤيدة للمج -
حيث نشرت خبرًا واحدًا عن هذه التظاهرات بعنوان "ستات العباسية يهتفن للبيادة"، 
وعرضت الشروق خالل هذا الخبر هجوم نساء العباسية في جمعة رد الشرف حيث 

على نساء التحرير الذين تظاهروا ضد الجيش بسبب سحل  شاركن بهدف الهجوم
 الفتيات على يد قوات الجيش.

  

 المقال الصحفيلشكل الصحفي الثاني الذي استخدمته الشروق في هذه القضية هو أما ا -
%، أحدهما مقال بعنوان "اعتذار وتحيه إلى بنات 20حيث استخدمته الشروق بنسبة 

مصر" وقال الكاتب أنه بعد األحداث شعر أن الثورة سرقت ولكن بعد مظاهرات الحرائر 
رق أحد ثورته، أما المقال الثاني فكان شعر أن هذا الشعب حي ولن يموت ولن يس
أستاذة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  -بعنوان "المشهد" وتحدثت فيه أ.د. نيفين مسعد

عن المشهد العام في البلد وهاجمت من خالله الشيوخ الذين كانوا ضد الفتاة التي سحلها 
دائها (لمالبس داخلية) وعراها جنود من الجيش واعتبروها أنها هي الخاطئة لعدم ارت

تحت مالبسها ،وهذا أيضًا ما أكده المقال الثالث بقلم أ.رضوى أسامة والتي ترى أن 
وصف الفتاة بهذه األوصاف المخجلة أمر مرفوض ألنها تشبه جميع الفتيات المصريات 
وهي غير مذنبه، والمقال الرابع كان بعنوان "الفضيحة والجريمة بالصور" لألستاذ /فهمي 

ويدي وتحدث فيه عن صورة الفتاة التي عراها وضربها رجال العسكر وبشاعة المنظر ه
 ووحشيته وطالب أال يمر هذا المشهد دون اعتذار وحساب وعقاب المسئول عنه.

  

والمقال الخامس كان بقلم أ.وائل قنديل وطلب الكاتب في مقالة من األستاذة/سكينة فؤاد  -
ري أن تراعي حقوق الفتيات اللواتي سحلن، والمقال بمناسبة انضمامها للمجلس االستشا

الخطوط الحمراء" وقال  –السادس كان بقلم د.عمرو حمزاوي وبعنوان "أحوال مصر 
د.حمزاوي في هذا المقال أن الخطوط الحمراء األولى في مصر هي كرامة المصريات 

 والمصريين.
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ع للجيش وكان بقلم أ.عماد ومقال واحد فقط من ضمن هذه المقاالت أخذ الجانب المداف -
الدين حسين، حيث يرى أن ما حدث للفتيات من سحل وضرب ليس خطأ الجيش وليس 

 خطأ المجلس العسكري بل هو أخطاء فردية من بعض الجنود.
  

أما باقي المقاالت فأدانت وحشية ومعاملة الجيش مع الفتيات وكانت ضد أفعال المجلس  -
المتظاهرين، وأن ما يحدث من العسكري هو العسكري الوحشية التي يفعلها مع 

 استهداف للمتظاهرات السلميات.
  

كشكل صحفي جاء في المرتبة الثالثة في تناول الشروق لقضية سحل الفتيات  التقريرو -
%، التقرير األول جاء تحت عنوان "محررة الشروق تتعرض العتداء 15وذلك بنسبة 

من قوات الجيش، ضابط يهددها: لو شفتك تاني محدش هيعرف طريقك" وخالل هذا 
ر ابتداء من محطة المترو وحتى التقرير روت المحررة ما حدث معها في ميدان التحري

تم جذبها من شعرها وشتمها بألفاظ بذيئة وصفعها على وجهها وهددوها أنها إذا نزلت 
التحرير مرة أخرى (ما حدش هايعرف لها طريق)، وتم نشر هذا التقرير على مساحة 

 كبيرة.
  

اهرين والتقرير الثاني كان حول ما تفعله الشرطة العسكرية من عنف مفرط ضد المتظ -
وأن هذا العنف هو السبب في فشل المجلس العسكري في إدارة البالد، والحركات التي 

 تدعو للتظاهر في جمعة الحرائر.
  

أما التقرير الثالث فكان حول األشخاص الذين أصيبوا في أحداث مجلس الوزراء ومنهم  -
رصاصة في  الشاب الذي حاول إنقاذ الفتاة التي قام الجيش بتعريتها وكانت مكافأته

الساق، والتقرير الرابع كان بعنوان "آسفين ياريس تخسر معركة الفيديو المفبرك" وعرض 
التقرير كذب وفبركة الفيديو المزور الذي نشرته صفحة إحنا آسفين ياريس والتي 
أظهرت ضرب وسحل الفتاة على أن الجنود كانوا يحاولون إنقاذها ومالبسها تمزقت 

عن صفحة احنا آسفين ياريس على الفيس بووك ووكالة رويترز  بالخطأ، ونقلت الشروق
 ما يثبت فبركة الفيديو.

  

والتقرير الخامس كان تقريرًا اقتصاديًا حيث ذكرت الشروق أن سلمية جمعة الحرائر أدت  -
إلى ارتفاع ملحوظ في أسهم البورصة المصرية، والسادس كان حول مسيرات جمعة 

 ر، ومظاهرات العباسية المؤيدة للعسكري.الحرائر واتجاهها إلى التحري
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والتقرير السابع كان عن هند بدوي الفتاة التي تم تعذيبها في مجلس الوزراء ومقبوض  -
 20عليها، وتناول التقرير الحالة الصحية لهند حيث قال التقرير أن في رأسها أكثر من

في سيارة ترحيالت غرزة وعلى الرغم من تأخر حالتها إال أنه تم نقلها إلى المحكمة 
وليس سيارة إسعاف، والثامن كان حول تغريدات النشطاء السياسيين على موقع تويتر 

 والتي جاءت جميعها ضد المجلس العسكري وضد سحل الفتيات.

  

ايه اللي نزلها الشارع"...شعار ضد  -والتقرير األخير كان بعنوان "نساء في مظاهرات -
الشروق بعرض تاريخي لمشاركات النساء في التاريخ" وفي هذا التقرير قامت 

المظاهرات من عشرات السنوات وحتى اآلن، وتم نشر التقرير على مساحة كبيرة، ونشر 
 25وثورة للنساء في ثورة  1919معه مجموعة من الصور منها صورة للنساء في ثورة 

 يناير، وصورة الفتاة التي تم سحلها وتعريتها على يد قوات الجيش.
  

وذلك  الكاريكاتيراألشكال الصحفية التي اهتمت بها الشروق في هذه القضية فن ومن  -
 6%، حيث نشرت الشروق 10بنسبة 

كاريكاتير عن قضية سحل الفتيات، وألن 
الكاريكاتير هو فن يتناول القضايا بشكل 
ساخر فكانت جميع الكاريكاتيرات موضوعها 
واحد وهو السخرية من المجلس العسكري 

فعله مع الفتاة فهذا كاريكاتير ورفض ما 
لفتاة ترتدي بدله حديدية وتحت الرسم "في ذكرى سحل بنات مصر" ، وأخر لضابط 
يضع سكينًا على رقبة فتاة في مقدمة سفينة في مشهد شبيه بفيلم تيتانك وفوق الرسم 

 مكتوب "أفالم عربي أم األجنبي".
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حوارات  5%، حيث أجرت الشروق 9وذلك بنسبة  الحوار الصحفييأتي بعد الكاريكاتير  -
معدة أفالم وثائقية وأحد  –صحفية حول قضية سحل الفتيات، األول كان مع دينا على 

منسقي دعوة عرض فضائح العسكري، وخالل هذا الحوار ردت دينا على الهجوم التي 
تعرضت له من قبل البعض حول أنها تتلقى تمويل من الخارج لتقوم بعرض أفالم ضد 

ي في ميدان التحرير ، حيث ردت من خالل هذا الحوار أن تكلفة إيجار العسكر 
 150البروجكتور الذي تعرض عليه وقائع أفعال العسكري في ميدان التحرير ال يتعدى 

جنيه فقط ، كما صرحت بأنها توزع صورًا النتهاكات العسكري على الناس في الشارع 
فعلى األقل يروون حقيقة المجلس وأكدت أنها حتى إن لم تتمكن من إقناع الناس 

 العسكري.
  

أما الحوار الثاني فكان مع سميرة إبراهيم، وروت في الحوار تفاصيل ساعتان في  -
(سلخانة مجلس الوزراء) كما تقول، وقالت سميرة أنه تم ضربهم بوحشية ووصفهم بأبشع 

مجلس الوزراء،  األلفاظ وأنهم لقوا معاملة سيئة جدًا وتهديدات طوال فترة وجودهم داخل
إحدى ضحايا تعذيب  -وهو نفس ما ناقشه الحوار الثالث والذي تم إجراءه مع عزة هالل

مجلس الوزراء ،  حيث أكدت على نفس الكالم الذي قالته سميرة إبراهيم في الحوار 
 معها.

  

والد الشهيد مصطفى إحدى شهداء  –أما الحوار الرابع فكان مع السيد/ شاكر عبد الفتاح  -
رة الخامس والعشرين من يناير، وكان الحوار معه حول سبب نزوله لتأمين المسيرة ثو 

النسائية، وقال خالل هذا الحوار أن عدم محاكمة قتلة الشهداء أدت إلى تعرية البنات 
 بعد الثورة، وأكد خالل هذا الحوار أن المجلس العسكري ينتهج سياسة تصفية الثوار.

  

أحد شباب السلفيين، ونشر هذا الحوار مع  –ي عبد العال والحوار األخير كان مع صبر  -
عنوان أخر كبير "سلفي على كتاب اهللا وسنته في جمعة الحرائر"، ونشر هذا الحوار 
على مساحة كبيرة، وقال أنه ضد الشيوخ الذين شوهوا السلفية وأساءوا لحرائر مصر 

سية وأنه مع الفتاة وضد ما وسبوا الفتاة، وأضاف أن السلفية نهج ديني وليس أحزاب سيا
 فعله الجيش بها.

  

النساء والفتيات اللواتي  ناول التحقيق األولت%،  حيث 5فكان نسبته  التحقيقأما  -
شاركن في جمعة الحرائر وفي مسيرات تندد بتعرية وسحل فتيات مصر، والتحقيق 

ينة نصر الثاني كان بعنوان "كلنا ليلى: نخشى األب أكثر من العسكر...ذهبت من مد
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إلى التحرير سيرًا على األقدام بعد أن صادر األب نقودها" وتناول التحقيق العديد من 
الفتيات اللواتي يذهبن للتحرير من وراء أهليهن ألنهم يرفضون نزولهن، وهؤالء البنات ال 

سحلها يخفن من الرصاص ولكنهم يخشون أهليهن، ويظهر هذا جليًا في الفتاة التي تم 
أخرى أو تتحدث لإلعالم بسبب تشدد أهلها، وتم نشر  ورفضت أن تخرج مرةوتعريتها 

التحقيق على مساحة كبيرة، أما التحقيق األخير فكان بعنوان "الهدف: نساء صاحبة 
الجاللة" وفي هذا التحقيق عرضت الشروق الهجمات والضرب والتعدي الممنهج على 

حتى اعتداءات مجلس الوزراء، الصحفيات المصريات واألجانب من بداية الثورة و 
ا االثنان مجبستان منى الطحاوي ويداه /ووضع مع هذا التحقيق صورة كبيرة للصحفية

 .ورة "منى الطحاوي بعد االعتداء عليها من قبل الشرطة"ومكتوب تحت الص
 

واحدًا عن القضية،  ملفاً ونالحظ أن الشروق لم تعطي اهتمامًا للملفات حيث نشرت  -
الملف لتكون نسبة 

بالنسبة لألشكال 
الصحفية األخرى التي 
تم استخدامها من 
جانب الشروق في هذه 

%، 1.66القضية 
ونشرت الشروق هذا 

على صفحتين،  الملف
ولكن لم يأخذ الملف 
الصفحتان بالكامل بل 

أكتفوا بالجزء العلوي من الصفحتان ولم يحددوا الموضوعات بإطار، وهو ما جعل 
واضح، ولكنهم وضعوا له عنوان كبير باألحمر وهو "ميادين  الملف غير محدد بشكل

وتم وضع صورتان كبيرتان مصر تنتفض في جمعة الحرائر" وهذا ما يميزه كملف، 
 نتان لمظاهرات التحرير مع الملف.ملو 

  

رائر في المحافظات المختلفة كما شتمل الملف على تقرير حول أحداث جمعة الحوا -
نشرت الشروق و شتمل على ثالثة أخبار صغيرة حول أحداث الجمعة في اإلسكندرية، ا

لتزمت الحياد في تأمين أحداث عن الداخلية والتي أعلنت أنها افي هذا الملف خبر 
جمعة الحرائر، وأيضًا تم نشر مقال مع هذا الملف بعنوان "مليونية الدفاع عن شرف 

اتب في هذا المقال على أن ما حدث من سحل الجندية" لوائل قنديل، وقد ركز الك
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مقال
20%

تحقيق
15%

خبر
29%

قالوا
2%

تقرير
17%

كاريكاتير
10%

صوره
2%

حوار
5%

جريدة المصري اليوم

للفتيات أمر ُمخزل وغير أخالقي، كما أكد على أن الجيش المصري أحسن جيوش 
األرض وهو غير مسئول عن ما حدث بل المسئول الوحيد هو المجلس العسكري 

 وسياساته التي ينتهجها ضد الثوار.
 

ن معظم الصحف اهتمت باستخدامه ومن األشكال الصحفية التي ال تستخدم بكثرة إال أ  -
في هذه القضية تحديدًا هي 

حيث  "الصورة الصحفية"
نشرت الشروق صورة ومعها 
تعليق، حيث نشرت صورة 
كبيرة أبيض وأسود للفتاة التي 
قامت الشرطة العسكرية 
بسحلها وتعريتها وكتب تحت 
الصورة "احنا اللي عرينا 

 الثورة".

  
  

 :جريدة المصري اليوم  
المصري اليوم في المرتبة الثانية من حيث االهتمام الكمي والكيفي بقضية سحل تأتي  -

مادة صحفية حول القضية، واستخدمت  41الفتيات، حيث نشرت المصري اليوم 
 المصري اليوم معظم الفنون الصحفية في تغطية هذه القضية.
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مصري اليوم ومن خالل الرسم السابق ، يتضح أن األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة ال
 :كانت 

، حوارين كاريكاتير، و 4 ، وتحقيقات 6تقارير، و  7، و تمقاال 8خبر، و  12 -
 ة، وقالوا.وصورة واحد

 

على قائمة األشكال الصحفية األكثر استخدامًا في جريدة المصري اليوم،  األخبارتأتي  -
%، وتناولت أخبار المصري اليوم الحركات السياسية واألحزاب التي 29وذلك بنسبة 

أدانت سحل العسكر للفتيات والحركات التي طالبت بمظاهرات جمعة رد الشرف 
ختلفة ومظاهرات تأييد المجلس وفعاليات مظاهرات جمعة رد الشرف في المحافظات الم

 العسكري في المحافظات المختلفة أيضًا.
 

ومن األخبار المميزة التي نشرها المصري اليوم خبر بعنوان "أبو البنات نزل التحرير  -
دفاعًا عن بنات مصر: لو سكتنا على اللي حصل يبقى نقعد في البيت ونلبس طرح"، 

حد المتظاهرين الذين نزلوا إلى التحرير وخالل هذا الخبر عرض المصري اليوم قصة أ
بفكرة جديدة وهي عمل شجرة من صور البنات التي تم سحلهن وتعريتهن واالنتهاكات 
التي فعلها العسكري منذ توليه إدارة البالد، ونشر الخبر على مساحة متوسطة ومعه 
صورة ملونة للمتظاهر وبجواره شجرة من الصور، ومكتوب تحت الصور: متظاهر 

 يعرض صور االنتهاكات على شكل شجرة.
 

وأيضًا من األخبار التي نشرتها المصري اليوم خبر بعنوان "محاميها: هند تعرضت  -
العتداءات وحشية...النيابة تفرج عن معيدة بنها التي رفضت زيارة المشير"، وخالل هذا 
الخبر عرضت المصري اليوم ما حدث للفتاة " هند" من تعذيب وضرب في مجلس 
الوزراء، وأنها رغم االعتداء عليها وصعقها بالصاعق الكهربائي وضربها بالحذاء 
والسوط وحالتها الصحية السيئة إال أنها هي المتهمة في قضية التعدي على ضباط 
وأفراد القوات المسلحة وتخريب المنشآت العامة، وتميز هذا الخبر في أنه عرض 

 هند في أحداث مجلس الوزراء. تفصيًال أشكال االعتداء التي تعرضت لها
 

ومن األخبار التي انفردت بها المصري اليوم، خبر نتائج التحقيق األولية في أحداث  -
مجلس الوزراء والتي قالت أن أشرطة الفيديو الموجودة في المتحف المصري باإلضافة 

لطوب إلى فيديوهات المواطنين تظهر أن المواطنين تقاضوا أمواًال لقذف قوات األمن با
وزجاجات المولوتوف، والمصري اليوم نقلت الخبر عن مصدر بالنيابة ولم تحلل الخبر 
أو تعلق عليه، ولكن في نفس الصفحة نشرت المصري اليوم خبر أخر بعنوان "السلفية 



68 
 

تطالب العسكري بكشف المتورطين في سحل الفتاة...الدعوة: انتهاك األعراض أعظم 
للقوة أبرز السلبيات األمنية"، وتناول هذا الخبر أن الدعوة  من الدماء واالستخدام المفرط

السلفية ضد ما فعلة العسكر مع بنات مصر وأنه يجب محاسبة المسئول عن هذه 
 األفعال اإلجرامية.

  

كما نقلت المصري اليوم خبرًا عن منظمة هيومان رايتس ووتش والتي قالت أن األمن  -
الشوارع، وبالطبع كانت المنظمة في جانب الفتاة وضد المصري يعتدي على النساء في 

 أفعال العسكري.
  

وذلك بنسبة  المقال الصحفيأما الشكل الثاني الذي اهتمت به المصري اليوم هو  -
مقاالت تصب في  4%، وتميزت مقاالت المصري اليوم بروح الفكاهة حيث جاءت 20

اية يزعمون أنهم من حافظوا السخرية من العسكري وما يفعله في بنات مصر وفي النه
 على الثورة وأنهم مستمرون في تحقيق أهداف الثورة.

  

أما المقال الخامس فتناول رد الفعل الغريب لبعض القوى الدينية في المجتمع أن الفتاة  -
هي المخطأة وأيضًا تناول هذا المقال رأي من يقول أنها كانت (البسه على اللحم) بنوع 

ة المقال أ.إسعاد يونس عليه بقولها "يا صالة النبي ايه الرجولة من السخرية وردت كاتب
دي)، كما قالت أ.إسعاد في المقال أن النساء فاض بهم الكيل من هذا المجتمع الذكوري 
المتنطع الذي ال يحرك ساكنًا وال يهمه سوى مصلحته الشخصية، وفي الحقيقة هذا 

قضية ألنه تناول رأي المجتمع بأسلوب المقال من المقاالت الرائعة التي ُنشرت عن ال
ساخر وخفيف وفي نفس الوقت استطاعت الكاتبة أن تجسد كل أخطاء المجتمع 

 بمقالها.
  

ولم يختلف المقال السادس عن فكرة المقال الخامس فهو أيضًا تناول رد فعل المجتمع  -
البد يا لي تجاه ما حدث للفتيات من سحل وتعرية ألجسادهن وكان المقال بعنوان "أكان 

لي أن يعرى الجسد؟"، وكتب أ.خالد منتصر في هذا المقال أنه مع الفتاة وضد المجتمع 
 المتخلف الذي مازال يقهر المرأة ويمارس ضدها العنف بكل أشكاله.

  

والمقال السابع كان بعنوان "واحدة من حرائر مصر" للكاتب محمد أمين، وذكر أ.محمد  -
ائر كانوا رجال وأن هناك تراجع واضح في مشاركة أن جميع المشاركين بجمعة الحر 

المرأة، وهذا معناه أن المرأة تحتاج للتوعية بحقوقها، وقال أن المرأة الحرة ليست المرأة 
التي نزلت في التحرير أو العباسية فقط ولكن كل امرأة مصرية امرأة حرة ، وأضاف أن 
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لها تمثيل مناسب في البرلمان، األولى أن تبحث المرأة عن حقوقها وعلى أن يتم تمثي
وأكد الكاتب أنه ضد ما يحدث سواء للمرأة أو للرجل، وعلى الرغم من إعالن الكاتب 
لموقفه الرافض لما حدث للفتيات إال أنه لم يلقي اهتمامًا إلى قضية سحل الفتيات وأشار 

 تيات.في مقاله إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان أهم من الثورة من أجل سحل الف
  

فتحدث عن الطرف الثالث المفقود والتي ترى الكاتبة أ.إسراء عبد  الثامنأما المقال  -
لت في مقالها عن من أعطى األوامر اءالفتاح أن الطرف الثالث هو العدل كما أنها تس

 ن يعاملوا الفتيات بهذه الوحشية؟للجنود بأ
    

تقارير،  7%، حيث نشرت المصري اليوم 17وذلك بنسبة  التقريريأتي بعد المقال فن  -
تناول األول منها الساعات األخيرة قبل جمعة الحرائر وأن هناك جماعات إسالمية 
قررت عدم المشاركة مثل السلفيين واإلخوان والجماعة اإلسالمية، وأن هناك عدد من 

ار المصري أعلنوا شباب اإلخوان وائتالف عام الطرق الصوفية وحزبا النهضة والتي
مشاركتهم في جمعة الحرائر، وعرضت المصري اليوم في هذا التقرير بيانات األحزاب 
الغير مشاركة والذين أجمعوا على أنهم لن يشاركوا في هذه المليونية ألنها ضد مصلحة 
الدولة وتهدف للتخريب، وعرض التقرير للجماعات اإلسالمية التي لن تشارك في جمعة 

ذكر أسباب عدم مشاركتهم ، وفي المقابل أشار إلى الجماعات التي ستشارك الحرائر و 
 في جمعة الحرائر ولكن دون ذكر األسباب.

  

كما خصصت المصري اليوم تقرير أخر يعرض القوى المدنية التي ستشارك في جمعة  -
الحرائر، كما عرضوا في هذا التقرير دعوة حملة "المشير رئيسًا" بالتظاهر في ميدان 

 لعباسية لتأييد المجلس العسكري.ا
  

أما التقرير الثالث فكان بعنوان "صحف أجنبية: أحداث مجلس الوزراء تدفع مصر إلى  -
نفق مظلم وتراجع شعبية العسكري...صور االعتداء على الفتيات تتصدر صفحات 
الصحف العالمية "، وتناول هذا التقرير رد فعل الصحف العالمية ومنها الواشنطن 

األمريكية، وجارديان البريطانية، ووول ستريت جورنال األمريكية، ونيويورك تايمز بوست 
 األمريكية حول أحداث سحل وتعرية الفتيات وتعذيبهن في مجلس الوزراء.
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والتقرير الرابع كان حول  -
حرب موقع التواصل 
االجتماعي الفيس بووك 

الشباب  التي أقتادها
بالصور والفيديوهات ضد 

تم نشر هذا العسكري، و 
التقرير على مساحة كبيرة 

لشخص ونشر معه صوره ملونة لضابط الجيش الذي يسحل الفتاة وبجواره صورة أخرى 
يشبهه ويرتدي مالبس مدنية ويشعل في المجمع العلمي، وهي إحدى الصور التي تم 
تداولها بقوة على موقع الفيس بووك للتدليل على أن المجلس العسكري هو الذي دبر 

 م الرأي العام.ريق المجمع العلمي لتشويه صورة الثوار أماح
  

أما التقرير الخامس فكان عن برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش، ونشر التقرير  -
جزء من حوار معتز الدمرداش مع المستشارة /تهاني الجبالي والتي قالت خالل حوارها 

العسكري بصلة، وهو تصريح  أن واقعة سحل الفتاة واقعة شخصية وال تمت للمجلس
غريب من المستشارة /تهاني الجبالي خاصة وأن السحل لم يكن لفتاة واحدة بل تم لعدد 
كبير من الفتيات المتظاهرات وفي نفس الوقت، ويؤخذ على المصري اليوم نشره لهذا 
الحوار ألن المستشارة/ تهاني الجبالي هي أول قاضية وامرأة ورأيها يؤثر على رأي 

كثيرين ويمكن أن يأخذه البعض ذريعة في تبرئة الجيش من فعلتهم المشينة ضد بنات ال
 مصر.

  

والتقرير السادس في جريدة المصري اليوم جاء تحت عنوان "إسكندراني يطلب يدها  -
بوعد: هاكتب على دبلة الخطوبة يسقط حكم العسكر"، وكان التقرير حول صفحة لشاب 

بووك عرض خاللها الزواج على الفتاة المسحولة على يد إسكندراني على موقع الفيس 
العسكر، وهو موضوع قد يراه البعض كوميدي أو غير جدي ولكنه يعكس تعاطف 
الشباب وردهم القوي على المجتمع وعلى بعض رجال الدين الذين وصفوا الفتاة بألفاظ 

يع بدليل تمني بشعة، فنشر هذه الرسالة يوجه المجتمع إلى أن الفتاة أشرف من الجم
 الشباب االرتباط بها.
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بينما جاء التقرير السابع واألخير في المصري اليوم ليتناول مظاهرات جمعة الحرائر  -
والتي طالبت بتسليم السلطة ورحيل العسكري وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 

 مجلس الوزراء.
  

وجريدة المصري اليوم جاءت في المرتبة  ،التحقيق الصحفييأتي بعد التقرير، فن  -
األولى من بين الجرائد والمجالت محل الدراسة في استخدام التحقيق الصحفي لتناول 
هذه القضية وهو يعكس مدى اهتمامها بتحليل القضية، وجاء التحقيق الصحفي بنسبة 

ارنة % بالنسبة لألشكال الصحفية األخرى وبالطبع هي نسبة ليست كبيرة ولكن مق15
باستخدام التحقيق الصحفي في الصحف األخرى في تناول هذه القضية تحديدًا فجاءت 

% من إجمالي التحقيقات التي نشرت 50نسبة التحقيقات التي نشرتها المصري اليوم  
 حول قضية سحل الفتيات في إحدى عشر جريدة ومجلة.

  

داث فض اعتصام تحقيقات، تناول التحقيق األول أح 6حيث نشرت المصري اليوم  -
مجلس الوزراء معتمدين في مصدرهم على شهود العيان والذين أكدوا جميعًا أن الجيش 

 كان يعمل على تصفية المتظاهرين وتعامل بقوة مفرطة لفض االعتصام.
  

وتناول التحقيق الثاني الغضب الشعبي في جميع المحافظات مما حدث لفتيات ونساء  -
من القوى السياسية المختلفة برحيل العسكر ومحاكمة مصر وتناول التحقيق المطالبات 

 المسئولين عن تعذيب وسحل الفتيات في أحداث مجلس الوزراء.
  

وتناولت التحقيقات تغطية  2011ديسمبر  24تحقيقات في عدد  4نشرت المصري اليوم  -
ألحداث جمعة الحرائر بجميع محافظات مصر، وُنشرت هذه التحقيقات على مساحة 

املتان وُنشر معهم صورًا كبيرة ملونة لمسيرات جمعة الحرائر، واعتمد صفحتان ك
أحد  -المصري اليوم على العديد من المصادر في هذه التحقيقات منهم: ياسر راضي

مؤسس الحزب االشتراكي، عبد الحليم قنديل  –شباب السلفيين، والمهندس محمد بهاء 
مفتي الجمهورية األسبق،  - يد واصلالمنسق العام السابق لحركة كفاية، د.نصر فر  –

أحد أعضاء مجموعة  –ناشطة سياسية بحركة كفاية، أحمد إبراهيم  –د.كريمة الحفناوي 
خطيب مسجد المصطفى ، د.نوال  –ال للمحاكمات العسكرية، محمد المنسي 

المتحدث الرسمي باسم اإلتحاد النسائي، ونالحظ من هذه  –السعداوي، عمر أحمد 
المصري اليوم اعتمدت على ممثلين من معظم القوى السياسية، والمميز المصادر أن 

في هذا التحقيق أن كافة اآلراء كانت مع الفتاة وضد العسكري وأفعاله وأيضًا ضد 
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جماعة اإلخوان المسلمين وحزب النور السلفي، حتى الشاب السلفي كان ضد أفكار 
 س حزبًا سياسيًا.الحزب السلفي ألنه يرى أن السلفية منهج حياة ولي

  

في المرتبة الخامسة في تناول المصري اليوم لهذه القضية وذلك بنسبة  الكاريكاتيريأتي  -
%، وتناولت جميع الكاريكاتيرات ما حدث للفتاة بنوع من الكوميديا السوداء حيث 10

سخرت جميع الكاريكاتيرات من اعتداء الجيش على الفتيات بالضرب والسحل وتعرية 
 الفتاة.

  

% حيث أجرت المصري اليوم حوارين 5وذلك بنسبة  الحوار الصحفييأتي بعد ذلك  -
الشاب الذي تبنى فكرة عرض الزواج على  –فقط، األول مع محمد إبراهيم عبد الرازق 

الفتاة التي تم سحلها، وُنشر الحوار بعنوان أحمر كبير، ومعه صورة ملونة لشاب يرفع 
 عرت رجال مصر (تتجوزيني).يافطة مكتوب عليها الفتاة التي 

  

الفتاة التي حاولت إنقاذ الفتاة التي تم تعريتها،  –أما الحوار الثاني فكان مع أ.عزة هالل  -
تحت عنوان "الفتاة التي أنقذت المسحولة: سأرفع دعوى ضد المجلس العسكري أمام 

واء عزة هالل: الجيش كان يستهدف النساء والرجال على الس - محكمة العدل الدولية
وتعامل معهم بعنف شديد"، وروت عزة خالل الحوار ما حدث معها أثناء فض اعتصام 
مجلس الوزراء وأن المجلس العسكري كان يستهدف تصفية المتظاهرين وأنها لن تترك 
العسكري، وُنشر مع الحوار صورة أبيض وأسود لعزة وهي في المستشفى وعلى وجهها 

ة في المستشفي وتتعهد بمالحقة المجلس أثار الضرب ومكتوب تحت الصورة (عز 
 العسكري).

  

في المرتبة األخيرة حيث نشرت مرة واحدة وكانت عبارة عن  الصورة الصحفيةتأتي  -
مقارنة بين صورتان أحدهما اعتداء الجنود اإلنجليز على السيدات في تظاهرات 

 وكتب تحت 2011، واألخرى اعتداء الجنود المصريين على السيدات في 1919
الصورة ال تعليق، وهي تبين مدى فاجعة ما فعله الجنود مع  فتيات مصر فهم تعاملوا 

 معهن مثلما فعلت قوات االحتالل اإلنجليزي.
  

مع الصورة الصحفية حيث نشر مرة واحدة حول هذه القضية وكان  قالواويتساوى قالب  -
المرشد السابق لجماعة اإلخوان المسلمين، حيث قال  –على لسان مهدي عاكف 

(خروج الفتيات مرفوض)، وعلى الرغم من أن ما نشر ضد الفتيات إال أن الموضوع 
القوى السياسية  نفسه ليس ضد الفتيات بل على العكس هو نوع من إظهار حقيقة إحدى
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خبر
38%

تقرير
27%

مقال
23%

ملف
4%

صورة
4%

تحقيق
4%

جريدة الوفد

الموجودة في المجتمع المصري وهم اإلخوان المسلمين، فهذه الكلمة ُنشرت لتظهر للثوار 
 وللمجتمع حقيقة اإلخوان المسلمين الذين يعملون على تهميش المرأة.

 
  

 :جريدة الوفد 

 الفتيات، سحل بقضية الكمي االهتمام حيث من الثالثة المرتبة في الوفد جريدة تأتي -
 .القضية حول صحفية مادة 26 الوفد نشرت حيث
 

 
 
 
 
 
 
 
 

يتضح 
من 

 :، هيخالل الرسم السابق ، أن األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة الوفد

 ملف وصورة وتحقيق واحد.، و تمقاال 6تقارير، و  7ر، و اخبأ 10 -
 

 وتعرية سحل بأحداث المنددة الصحفيين نقابة مسيرة الوفد جريدة في األول الخبر تناول -
 .صغيرة مساحة على الخبر هذا نشر وتم الفتيات،

  

 جمعة مظاهرات تفاصيل الوفد جريدة نشرتها التي األخبار من أخبار 6 تناولت كما -
 قائمة" بعنوان الوفد جريدة في الثامن الخبر جاء بينما المختلفة، المحافظات في الحرائر
 يطالبون اليزيد وأبو والهنداوي النويهي المولد، بعمرة الشهداء أمهات تكرم بالغربية الوفد

 قائمة مؤتمر عرض تم الخبر هذا وفي ،"مصر بنات عرض هتك جريمة في بالتحقيق
 جملتين في سوى الفتيات سحل قضية عن يتحدثوا ولم بالغربية األولى بالدائرة الوفد
 على ظهر فيما التحقيق من البد أنه العسكري المجلس إلى رسالة خاللهم من وجهوا
 للمؤتمر، ملونة متوسطة صورة الخبر مع وُنشر الفتيات، سحل من التلفزيون شاشات

 أخبارب الوفد جريدة اهتمام يعكس وهذا متوسطة، مساحة على الخبر هذا نشر وتم
 .بالقضية وليس وباالنتخابات الحزب
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 نساء مع تتضامن أمريكية حركة...ستريت وول نساء" عنوان تحت كان التاسع والخبر -
 نساء حركة إعالن الخبر وتناول صغيرة، مساحة على الخبر هذا وُنشر ،"التحرير
 من له تعرضن ما ضد مصر نساء مع تضامنهن األمريكية ستريت وول يحتللن
 بالخبر مقارنة الخبر هذا أهمية من الرغم وعلى الوزراء، مجلس أحداث خالل هجمات
 الوفد اهتمام وهو وذكرناه سبق ما يؤكد وهذا صغيرة مساحة على نشره تم أنه إال السابق
 .الفتيات سحل بقضية اهتمامهم من أكثر الحزب بأخبار

  

 المستشفى ألطباء مظاهرة يقود السويس أطباء نقيب" بعنوان فكان العاشر الخبر أما -
 على الخبر هذا وُنشر ،"المستشفيات على البلطجية واعتداء الفتيات سحل ضد العام

 .األطباء لوقفة وأسود أبيض صورة ومعه متوسطة، مساحة
  

 ،التقرير هو القضية هذه معالجة في الوفد جريدة استخدمته الذي الثاني الصحفي الشكل -
 الصحف آراء األول التقرير تناول تقارير، 7 الوفد نشرت حيث% 27 بنسبة وذلك

 أفعال بأنه العالمية الصحف ووصفته التحرير في للفتيات حدث ما حول العالمية
 .المصريات والنساء الفتيات ضد وأفعاله العسكر حكم الصحف كافة وأدانت وحشية،

  

 لمليونية ودعوة اإلسدال فتاة اعتبار لرد حملة الثورة نساء" بعنوان الثاني التقرير وجاء -
 جمعة في للخروج المختلفة النسائية والمنظمات الجمعيات دعاوي التقرير وتناول" نسائية
 .الحرائر

  

 الفتيات مع العسكري فعله ما تدين حقوقية منظمات 5 بيانات حول كان الثالث والتقرير -
 .الوزراء مجلس أحداث في

  

 في الميادين جميع في خرجت والتي" مصر حرائر" مليونية تظاهرات تقريرين وتناول -
 نزلت والتي العباسية تظاهرات حول كان السادس والتقرير المختلفة، مصر محافظات

 مخاوف" عنوان تحت فكان واألخير السابع التقرير أما العسكري، المجلس عن للدفاع
 الضرب يتجاوز المرأة ضد والعنف القادم العام في اإلنسان حقوق انتهاكات من

 بعد اإلنسان حقوق تراجع من العالمية المنظمات تخوف التقرير وتناول ،"والسحل
 .الجيش فعلها التي المتكررة األحداث
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 جاء مقاالت، 6 الوفد نشرت حيث ،%23 بنسبة وذلك الصحفي المقال قالب جاء ثم -
 سحل أسباب وأرجع غالب، محمود/ لألستاذ" ُسحلت ذنب بأي" بعنوان األول المقال
 .الدولة تعيشها التي الصعبة الظروف إلى الفتاة

  

 في هاجم والذي نجم، فؤاد أحمد للكاتب" الطيب عاطف رائعة" بعنوان كان الثاني والمقال -
 مساحة على المقال وُنشر مبارك، الفاسد اللص جيش بأنهم ووصفهم العسكر مقاله

 .أحمر برواز وداخل متوسطة
  

 النقاش أمينة/ للكاتبة" النساء عليه تحتج أن يجب الذي" عنوان تحت جاء الثالث والمقال -
 مشاركة أهمية على أكدتو  مصر، لنساء العسكري المجلس باعتذار فيه أشادت والذي
 مع المرأة لتاريخ وعرضت كناخبة نزولها وأهمية كمرشحة، االنتخابات في المرأة

 الوفد واهتمام كبير، وبعنوان كبيرة مساحة على المقال هذا وُنشر المصري، البرلمان
 الوفد انشغال وهو إليه وأشرنا سبق ما على يؤكد كبيرة مساحة على ونشره المقال بهذا

 .المسحولة الفتاة بقضية وليس الشعب مجلس وبانتخابات الحزب بأخبار
  

 في الكاتبة وتحدثت جبر، لميس.د للكاتبة" األمة شرف" عنوانه فكان الرابع المقال أما -
 بحرق اهتماماً  يلقي لم المصري الشعب وأن العلمي المجمع حرق عن المقال هذا

 إللهاء) العلمي المجمع من أهم الحريم لحم( تقول أصوات وخرجت العلمي المجمع
 على المقال هذا وُنشر النساء، لحم في فقط ليس الشرف أن الكاتبة وقالت الشعب
 الجريدة رأي وليس كاتبة رأي عن يعبر الصحفي المقال أن تأكيدنا ومع كبيرة، مساحة
 أن معناه وهذا للصحيفة، التحريرية السياسة مع متوافق يكون أن يجب أيضاً  ولكنه
 أن كما العلمي، المجمع حرق من أهم ليس وتعريتهن الفتيات سحل أن ترى الوفد جريدة
 نساء كافة ليس أن للقارئ انطباع يعطي رجل وليس سيدة لكاتبة وهو المقال هذا نشر
 .وتعريتها سحلها تم التي الفتاة مع مصر

  

 أفعال فيه وانتقد الرحيم عبد حمدي/ للكاتب ،"المسحولة دعوة اتقوا" الخامس والمقال -
 أما المخطأة، هي الفتاة أن قالوا الذين واإلعالميين الشيوخ بعض أفعال وردود الجيش
 ميرفت.أ كاتبته وتحدثت" الوطن أرض على أيتام" بعنوان فكان واألخير السادس المقال
 يتوجب كان ما وأنه المخطأة هي الفتاة أن يروون الذين والسلفيات السلفيين عن السيد
 .الحرائر جمعة في النزول دعوة ورفضوا النزول، عليها
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: التحرير" بعنوان 24/12/2011 بتاريخ واحد ملف الوفد فنشرت الصحفي الملف أما -
 مصر يحب اللي: والعباسية -خل خلتها...طين خلتها...اتذل الشعب...اتهان الشعب

 صفحتان على الملف وُنشر ،"واحدة ايد والشرطة والشعب الجيش...مصر يخربش ما
 وضع وتم كاملتان
 أول في مقدمة

 وبالطبع الصفحتان
 حول المقدمة دارت
 جمعة أحداث
 تم كما الحرائر،
 صورتان وضع

 العباسية، ومظاهرة التحرير ميدان لمظاهرة متقابل بشكل الصفحتان في ملونتان كبيرتان
 واحد، ملف للقارئ ليظهرا الصفحتان محتويات يضم أحمر كبير برواز وضع تم كما

 جمعة أحداث تفاصيل جميعهم تناولوا أخبار، 6و وتقريران تحقيق الملف هذا وضم
 وهو التحقيق، القادمة السطور في وسنعرض والتقارير لألخبار وعرضنا وسبق الحرائر
 اكتفى بل جديد هو ما يقدم لم فهو موضوعياً  مميز غير ولكنه إخراجياً  مميز ملف

 .الحرائر جمعة أحداث بتغطية
  

 نساء" عنوان وتحت نشرته الذي الملف ضمن كان الوفد نشره الذي الوحيد التحقيق -
 تهاون وال أوالً  والمصابين الشهداء حق: المتظاهرات العسكري، اعتذار يرفضن مصر
 التحرير، ميدان في المحتجات الفتيات على التحقيق هذا واعتمد" والعرض الدم في

 ونساء فتيات مع للعسكر العنيف التعامل من بشدة غاضبات كن بالطبع واللواتي
 ومعه كبير عنوان للتحقيق ووضع متوسطة، مساحة على التحقيق هذا وُنشر مصر،
 يرفضون التحرير متظاهروا" تحتها ومكتوب التحرير لمتظاهرين ملونة كبيرة صورة
 الفتيات مع أنه من الرغم على ضعيف تحقيق وهو ،"مصر لنساء العسكري اعتذار
 يقم فلم  ، التناول في والتعمق التحليل من بنوع القضية تناول يحاول لم ولكنه والنساء
 وهذا ، للسحل تتعرضن الالتي والسيدات الفتيات على النفسي وآثره الموضوع بتحليل
 بالناحية واهتمامه الموضوعية الناحية من الوفد جريدة اهتمام عدم على يؤكد أيضاً 
 .فقط الكمية
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خبر
32%

مقال
23%

تقرير
18%

كاريكاتير
14%

ملف
4%

صورة
4%

قالوا
5%

جريدة اليوم السابع

 فهي الصورة أما -
 المميز الوحيد الشئ
 جريدة تغطية في

 القضية، لهذه الوفد
 تقرير نشرت حيث

 نساء" بعنوان مصور
 أحمر، خط...مصر

 جوار إلى قبطيات
 يتظاهرن مسلمات

 متن بال ملونة صور 7 التقرير بهذا وُنشر" التحرير بنات وضرب وسحل تعرية ضد
 المجلس برحيل ويطالبن العسكر ضد يهتفن لفتيات كانت الصور وجميع العنوان، سوى

 كاملة صفحة خصص الذي الوحيدة الجريدة هو الوفد ألن مميزة تغطية وهي العسكري،
 .الفتيات سحل ضد النساء فعل ردود لرصد فقط للصور

  

 لم ولكنها الكمي الجانب من بالقضية اهتمت أنها وجدنا الوفد لجريدة تحليلنا خالل ومن -
 في متعمقة وغير سطحية المواد معظم كانت حيث الموضوعي، الجانب من بها تهتم

 بالقضية االهتمام على وليس الوفد حزب مصالح تحقيق على دائماً  عملت بل التناول
 .نفسها

  
  

 :جريدة اليوم السابع 

 الثالثة المرتبة وفي الكمي االهتمام حيث من رابعةال المرتبة في السابع يومال جريدة تأتي -
 حول صحفية مادة 22 نشرت حيث الفتيات، سحل بقضية الكيفي االهتمام حيث من

 .القضية
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ويتضح من الرسم السابق أن األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة اليوم السابع كانت كما 
 يلي:

 كاريكاتير، و ملف وصورة وقالوا واحد. 3تقارير،  4مقاالت، و  5أخبار، و  7 -
 

المركز األول كقالب صحفي في تناول  األخبارككافة الصحف محل الدراسة احتلت  -
أخبار تفاصيل جمعة الحرائر بالمحافظات  4حيث تناول  قضية سحل الفتيات،

تحاد شباب الثورة يطلق مبادرة مصر االمختلفة، وجاء الخبر الخامس تحت عنوان " 
يناير، الطبيبة التي تم سحلها أمام مؤتمر حاشد: ساهموا في  25تختار رئيسها في 

بما تبقى لكم من رجولة...وعالء األسواني: العسكري يصر على قتل شباب"، دعمنا 
وكما هو واضح بالعنوان تناول هذا الخبر المؤتمر الذي نظمه اتحاد شباب ماسبيرو 
ليدينوا أحداث االعتداء على الفتيات في مجلس الوزراء، وتناول الخبر السادس المسيرة 

ين إلى التحرير عقب أحداث سحل الفتيات النسائية التي خرجت من نقابة الصحفي
مباشرة لتندد بما حدث للفتيات، بينما تناول السابع واألخير دعوة حازم صالح أبو 

 إسماعيل للخروج دفاعًا عن النساء.
  

 بعنوان األول المقال وجاء ،%23 بنسبة وذلك الثانية المرتبة في الصحفي المقال يأتي -
 ما تناول بل الفتاة موضوع الكاتب يتناول ولم السمري، وائل للكاتب" اللحم على البسة"

 أنهم ذلك على مثال وأقوى البالدة أصابه المجتمع وأن عام بشكل مصر في يحدث
 أن ونالحظ ،"اللحم على البسة هي ما" قالوا العسكر يد على تتعرى الفتاة رآو عندما
 أو الفتيات سحل قضية يتناول لم ولكنه القراء انتباه لجذب صادم عنوان وضع الكاتب
 .األولى الدرجة من سياسي مقال هو بل المبدأ أو الفتاة تعرية

  

 الذي الولد عن فيه وتحدثت إبراهيم ماجدة/ للكاتبة" تتجوزيني" بعنوان كان الثاني والمقال -
 أنها على الفكرة هذه الكاتبة وتناولت وتعريتها، سحلها تم التي الفتاة على الزواج عرض

 وليس الفتاة أدانت التي الدينية التيارات وبعض الدين رجال على مصري شاب من رد
 .العسكري أفعال

  

 وكتبة باألحمر عنوان وهو" الثورة في نتقابل...سليمان هالل عزة" بعنوان الثالث والمقال -
 العسكر وضربها سحلها التي الفتاة عزة عن مقالة في وتحدث الغرب، صالح محمد.أ

 .معهم فعله لما العسكري المجلس ضد ستقوم ثورة هناك أن لها وقال
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 على المقال وُنشر ناعوت، فاطمة/ للكاتبة" والدولفين المرأة" عنوان تحت الرابع والمقال -
 على للفتيات وتعرية سحل من حدث ما عن ناعوت فاطمة وتحدثت متوسطة، مساحة

 .العسكر يد
  

 وكان الخطيب، لبراء ،"بالكباسين السودا العباية أم يا" بعنوان فكان الخامس المقال أما -
 المطحون المصري المواطن وعن ، عنها يدافع وأخذ سحلها تم التي الفتاة عن المقال
 .شئ كل في

  

 الفتاة صف في جاءت السابع اليوم مقاالت كافة أن للمقاالت تحليلنا من ونالحظ -
 .مصر نساء مع المشينة وأفعاله العسكري وانتقدت

   
 4 السابع اليوم نشرت حيث ،%18 بنسبة وذلك الصحفي التقرير المقال بعد يأتي ثم -

 والمدنية السياسية القوى بعض من خرجت التي الدعاوى منها ثالثة تناولت تقارير،
 خرجت التي والتظاهرات المسيرات وتفاصيل الحرائر، أو الشرف رد جمعة في للخروج

 النينجا بدله...الثورة اختراعات أحدث" بعنوان كان الرابع والتقرير الجمعة، هذه في
 المتظاهرات سحل ضد ساخر تقرير وهو" أفضل سحل أجل من المتظاهرين لحماية
 ممن السخرية من كنوع النينجا بدله تعرض التي بووك الفيس صفحات التقرير وتناول
 التقرير هذا مع ووضع بكباسين، عباية ترتدي كانت ألنها المخطأة هي الفتاة أن قالوا
 .للمتظاهرات النينجا بدله بجوارها ومكتوب النينجا لبدلة صورة

  

 مواقع على الشباب فعل رد نقل على حريصة كانت السابع اليوم أن سبق مما ويتضح -
 االجتماعي التواصل

 للفتاة حدث ما حول
 بعض قاله فيما ورأيهم
 والسياسة الدين رجال
 والذي للفتاة إدانة من

 خالل من يتضح
 .له التام رفضهم السابق التقرير

  

 العباسية مظاهرات من سخر األول ،%14 بنسبة وذلك الكاريكاتير فن التقرير بعد يأتي -
 غنوا العباسية بتوع وطبعاً " للثاني يقول وأحدهما سوياً  يجلسان شخصان رسم حيث
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 لتظاهرات السابع اليوم رفض يوضح الكاريكاتير وهذا ،"عرينا جيش يا عرينا أغنية
 .منهم والسخرية بل العباسية

  

 كان والثالث مصر، لنساء فيه اعتذر الذي العسكري بيان من سخرية فكان الثاني أما -
 رسومات ثالثة عن عبارة وهو والسلفيين، واألخوان الشعب مجلس مرشحين من سخرية
 جمهورية" وهو كاريكاتيرات للثالثة موحد عنوان وضع وتم رمادية خلفية على منفصلة
 البعض بعضهم أمام يقفان شخصان األولى الصورة وفي ،"الصديقة ستات عصقر
 ،"وعروها اتقطعت عبايتها والبنت االنتخابات يهمك اللي كل" لآلخر منهم واحد ويقول

 شوية تهدوا النبي عليكوا سايق" يقول بمفرده يقف ملتحي لشخص الثانية والصورة
 يقول الشخص لنفس الثالثة والصورة ،...."المجلس أدخل لما وأنا االنتخابات علشان

 ".جديدة عباية لك هانجيب"
  

 تتم ممنهجة عنف عمليات وهناك العسكري للمجلس تمت ال الفتاة سحل واقعة..."قالوا -
 لسان على الجملة هذه السابع اليوم ونشرت"...الدولة إلسقاط بتخطيط وتحدث

 نشر يتم أن ملفت أمر وهذا الشروق، نشرته ما نفس وهو الجبالي تهاني/ المستشارة
 من توجيه يكون إما فهذا مصر، في مستشارة أول لسان على التصريح هذا مثل

 مع العسكري أفعال ضد ليست الجبالي تهاني/ المستشارة أن العام للرأي الصحيفتان
 مدى إبراز من نوع يكون وقد بالقضية، عالقة لهم ليس العسكر أن ترى هي بل الفتيات
 وتهين مشينه أفعاله كانت إذا حتى العسكري بالمجلس الجبالي تهاني/ المستشارة اقتناع
 .جنسها بنات

 

 في مصر حرائر" عنوان تحت وملونة كبيرة صور 3 السابع اليوم فنشرت الصور أما -
 الشرف رد مظاهرات في وفتيات لسيدات صور وهي ،"التحرير بميدان الشرف رد جمعة

 جداً  معبرة كانت الصور ألن ومعبر مميز موضوع وهو حمراء، خلفية على منشورين
 .للفتيات سحل من حدث مما مصر نساء غضب مدى عن

  

 ملف نشرت حيث ،الصحفي الملف السابع اليوم نشرتها التي جداً  المميزة المواد ومن -
 النساء سحل – العسكري المجلس خطايا" عنوان وتحت كاملة صفحة على خاص
 حسب – العسكري المجلس خطايا على الملف وتحدث" اإلصرار سبق مع جريمة
 على الملف هذا في السابع اليوم واعتمدت الفتيات، سحل وهي - الصحيفة وصف
 التي للفتيات كبار صور 5 الملف مع ُنشر حيث الكلمة على وليس األساس في الصور
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 سحل عن صغير موضوع الصور هذه مع وكتب وضربهن، بسحلهن العسكر قام
 .للفتيات الجيش

  

  .للقضية معالجتها في إيجابية كانت السابع اليوم جريدة أن سبق مما ونالحظ -
  

 :جريدة األخبار 

 الفتيات، سحل بقضية الكمي االهتمام حيث من الخامسة المرتبة في خباراأل جريدة تأتي -
 .القضية حول صحفية مادة 18 األخبار نشرت حيث

 

  األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة األخبار كانت كما يلي:ويتضح من الرسم السابق أن 
 

  تقريران، وصورة ومانشيت ونصف كلمة وحوار واحد.ر، و اخبأ 5مقاالت، و  7 -
 

 ،%39 بنسبة وذلك األخبار جريدة في استخداماً  األكثر الشكل ألنها بالمقاالت وسنبدأ -
 هدى عن الحويني الشيخ قاله لما الغيطي محمد/  الكاتب انتقاد األول المقال وتناول
 شعراوي هدى من بالتهكم الحويني قام حيث الجيش، سحلها التي والفتاة شعراوي
 ، سحلها تم التي الفتاة وانتقد محجبة غير أنها حيث الفحشاء رموز من رمز واعتبرها
 فالمقال الوزراء مجلس فتيات عن الحويني قاله ما كل المقالة خالل من الكاتب ورفض
 .الحويني للشيخ شديد انتقاد كان بأكمله
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 المقال كاتبة وقالت" هيالري يا دموعك امسحي"  عنوان تحت الثاني المقال وجاء -
 جبين في عار وصمة عن تتحدث وهي هيالري عين في دموع رأت أنها نوار صفاء.أ

 تم عندما هكذا الحس رهيفة تكن لم كلينتون هيالري أن الكاتبة وانتقدت المصرية، الدولة
 ، واشنطن في إستريت وول اعتصام لفض والرجال النساء مع الشديد العنف استخدام

 يزعزع أن تسمح ال أيضاً  ولكنها للفتيات سحل من حدث ما ضد أنها الكاتبة أكدت كما
 مظاهرات عن فتحدث الثالث المقال أما ، وجنوده المصري الجيش في الثقة أحد

 العسكري أن وقالت سحلن اللواتي الفتيات عن محمد فاطمة.أ الكاتبة ودافعت السيدات
 المقال في جاء ما نفس وهو جنوده، يد على مصر لفتيات حدث عما المسئول هو

 وهو صادم عنوان اتخذ انه الرابع المقال يميز ما ولكن الباز، نعم.أ كتبته الذي الرابع
  ".المسيح مثل صلبوها..الوزراء مجلس فتاة"
 

 مصر بنات شعار رفع وضد الفتيات ضد ألنه تماماً  مختلف فهو الخامس المقال أما -
 للمرأة، جنسي تمييز الشعار هذا أن غريب سمير.أ المقال كاتب يرى حيث أحمر خط
 يتعرض ممكن شئ لكل نفسها تعرض التي فهي المظاهرات في تشارك التي الفتاة وأن
 يعبر المقال هذا أن من الرغم وعلى ذلك، بغير تطالب أن حقها من وليس الرجل له
 ما مع موافقتها يعكس المقال هذا لمثل األخبار نشر أن شك ال ولكن كاتبة رأي عن

 الفتاة على كان ما أنه ترى األخبار أن يعني مما ، صاحبه آراء من المقال عرضه
 .المقاييس بكل سلبي مقال فهو أحمر، خط ليسوا مصر بنات وأن الخروج

 

 الشيوخ عن فيه وتحدث عارف جالل/ ألستاذ" المتنطعون" بعنوان كان السادس والمقال -
 مقالها في شعيب ميرفت.أ تناولته ما نفس وهو الفتاة، أهانت التي الدينية والتيارات

 عما الكاملة بالمسئولية العسكر تتهم أنها مقالها في ميرفت.أ وأضافت" غلطتها الغلطة"
 تعرض لم فهي التوازن من نوع يحقق المقاالن لهذان األخبار ونشر للفتيات، حدث
 يروون ممن ويسخران يهاجمان مقاالن معه عرضت بل فقط الفتاة يهاجم الذي المقال

  .المخطأة هي الفتاة أن
 

 اعتذار األول الخبر تناول حيث ،%28 بنسبة الثانية المرتبة في األخبار جاءت ينما -
 كبير، وبعنوان متوسطة مساحة على الخبر هذا وُنشر مصر، لنساء العسكري المجلس
 الخبر هذا نشر وتم العسكري، النتهاكات الرافضات السيدات مسيرة الثاني الخبر وتناول
 احتجاجاً  للخروج إسماعيل أبو دعوة حول فكان الثالث الخبر أما صغيرة، مساحة على
 لمن بووك الفيس شباب رصدها التي المكافأة حول الرابع والخبر الفتاة، تعرية على
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 أما صغيرة، مساحة على الخبر هذا ُنشر وأيضاً  الفتاة، سحل الذي المجند عن يرشد
 - سحلهن تم التي الفتيات إحدى – غادة قيادة حول فكان واألخير الخامس الخبر

 .صغيرة مساحة على نشره تم وأيضاً  العسكري المجلس ضد المنصورة في لمظاهرة
 

 فض ليلة وقائع عن األول تقريرين األخبار نشرت حيث ،%11 بنسبة التقارير وجاءت -
 مميز تقرير وهو المتظاهرات، وسحل للمتظاهرين حدث وما الوزراء مجلس اعتصام

 الثاني التحقيق أما الوزراء، مجلس اعتصام فض تفاصيل بنقل اهتمت الصحيفة ألن
 أن األخبار ذكرت حيث الفتيات سحل لقضية العالمية الصحف تناول عن فتحدث
 صفحاتها في سحلها تم التي الفتاة لصورة كبيرة مساحة خصصت العالمية الصحف
 مميز غير ولكنه جيد جزء وهو بالقضية العالمي االهتمام يعكس التقرير وهذا األولى،

 .أيضاً  تقارير خالل من االهتمام لهذا الصحف بعض أشارت أن سبق ألنه
 

 وكان األخبار جريدة من األولى الصفحة رأس على كان بالطبع فهو المانشيت أما -
 المجلس...التجاوزات عن للمسئولين رادعة محاسبة...مصر لسيدات يعتذر الجيش"

 لكشف الهدوء الستعادة دعوة...المتظاهرين ضد فوراً  العنف بوقف يتعهد العسكري
 المصالح تعطيل دون السلمي التظاهر احترام...المأجورة البلطجة عناصر
 نسائية مظاهرة...الجميع على القانون وتطبيق حزم بكل المنشآت حماية...العامة
 لهذا تحليلنا خالل من والحظنا ،"الفتاة سحل على احتجاجاً  القاهرة بوسط تطوف

 أو الفتاة بسحل اهتمامهم من أكثر العسكري باعتذار األخبار جريدة اهتمام المانشيت
 في كبير) حجم( بنط استخدام في جلياً  يظهر وهذا بذلك، نددت التي النسائية المسيرات

 النسائية المظاهرة جاءت بينما معه األحمر اللون واستخدام المانشيت من األول الجزء
 .صغير وبحجم األسود وباللون المانشيت ذيل في

  

 ودار المسحولة، الفتاة – كمال غادة مع كان األخبار جريدة نشرته الذي الوحيد والحوار -
 حوار وهو الوزراء، مجلس في وتعذيب ضرب من لغادة حدث ما تفاصيل حول الحوار
 .غادة مع الحوار هذا مثل ونشرت سبق الشروق جريدة ألن مميز غير

 

 بفكرة أشبه وهي األخبار جريدة في المستخدمة الصحفية األشكال إحدى هي كلمة ½ -
 أحمد.أ وتناول رجب، أحمد/ األستاذ وهو واحد كاتب ويكتبها ثابت مكان لها ألن العمود
 أن وقال مشرف شئ وأنها االحتجاجية المرأة بمسيرة إشادته خالل من القضية رجب
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مقال
43%

خبر
43%

تقرير
7%

تحقيق
7%

جريدة الجمھورية

 لنساء مميزة شهادة وهذه رجالها، من أقوى مصر نساء وأن مغرور المصري الرجل
 .كبيرة بشعبية يتمتعون والذين المرموقين الكتاب أحد من مصر

  

 إلى الزهور باقات جداريه تحتها ومكتوب مختلفة لورود صورة األخبار نشرت...صورة -
 الصحيفة فهي األخبار جريدة من مميزة الفته وهي حدث، عما اعتذار..مصر نساء كل

 .مصر لنساء باعتذار تقدمت التي الوحيدة
  

 الكمي االهتمام حيث من الخامسة المرتبة في تأتي األخبار جريدة أن من الرغم وعلى -
 نشرت حيث المستوى نفس على يكن لم للقضية الموضوعي تناولها أن إال بالقضية
 .القضية عن والمحايدة السلبية المواد من العديد

  

 14 منهما كل نشر حيث الجمهورية وجريدة األهرام لجريدة الكمي التناول تساوى -
 حيث من السادسة المرتبة في كالهما ويأتي الفتيات سحل قضية عن صحفية مادة

  .الكمي االهتمام
  

 :جريدة الجمهورية 

 ،وذكرنا سبق كما الكمي االهتمام حيث من السادسة المرتبة في الجمهورية جريدة تأتي -
 .القضية حول صحفية مادة 14 نشرت حيث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويتضح من الرسم السابق أن األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة الجمهورية مقسمة 
  كالتالي:
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  ار، وتقرير ، وتحقيق واحد.خبأ 6مقاالت، و    6 -
 

 في للفتيات حدث ما العزبي محمد.أ كتبه والذي الجمهورية في األول المقال وتناول -
 وٕاصرارهم األمن أجهزة وكذب وانتهاكات وضرب سحل من الوزراء ومجلس التحرير
 أن المرأة على سوءاً  األمر يزيد ما أن المقال أخر في وذكر ، مبرر الغير اإلنكار على

 عارفه مش المرأة وتفضل البيت في تقعدوا قلنا مش"  لها يقول سلفي شخص يستوقفها
 كتب ألنه جداً  مميز مقال وهو ،" المشايخ وال العسكر من مين وال مين من تالقيها
 .بشدة المرأة عن ودافع ومشوقة بسيطة بطريقة

 

 في واستنكر هجرس، سعد/ للكاتب" النقاب ذات موقعة" بعنوان فكان الثاني المقال أما -
 الطرف تحميل أن وقال السابق النظام فعل مثلما ينكر مازال العسكري المجلس أن مقاله
 هو الطرف هذا هوية عن الكشف ألن ذنب من أقبح عذر يعتبر شئ كل الثالث

" مصر بنت" بعنوان الثالث والمقال الدولة، أمور بزمام الممسكة األمن أجهزة مسئولية
 ، العسكري ضد وكان مصر لفتيات حدث ما عن فيه وتحدث المنزالوي أحمد/ لدكتور
 ومقال ،"مصرية أنت رأسك ارفعي"  بعنوان نبيل غادة مقال تناوله ما نفس وهو

 المقاالت هذه فجميع المنشاوي، ناهد/ الكاتبة بقلم" العام نفس في..ومسحولة..مناضلة"
 .مصر فتيات مع وأفعاله العسكري المجلس وضد الفتاة لنصرة كانت

  

 قال حيث المتناقضة السلفيين آراء عن المنشاوي ناهد.أ فيه تحدثت األخير والمقال -
 جمعة في الخروج إسماعيل أبو حازم طلب حين في محترمة غير الفتاة أن البرهامي
 تفكير في االزدواجية أظهر ألنه جيد مقال وهو مصر، فتيات عن للدفاع الحرائر
 .السلفية الجماعة قيادات

  

 سحل لقضية الجمهورية جريدة تناول في الكم حيث من األخبار مع المقاالت تساوت -
 الحرائر جمعة تظاهرات أحداث منهم 5 تناول أخبار، 6 الجمهورية نشرت حيث الفتيات

 – لغادة للمرأة القومي المجلس مساندة تناول األخير والخبر المختلفة، المحافظات في
 على األخبار كافة وجاءت الوزراء، مجلس أحداث في سحلهن تم التي الفتيات إحدى

 خرجت التي التظاهرات عن دارت جميعها ولكن صغيرة، وبعناوين صغيرة مساحات
 المؤيدة التظاهرات عن خبر أي تنشر ولم العسكري برحيل طالبت والتي الفتيات لمساندة
 .العسكري للمجلس
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 واحد تقرير نشرت حيث الكافي االهتمام الجمهورية به تهتم فلم الصحفي التقرير أما -
 هذا خالل الجمهورية ورصدت" عماد الشيخ وعزاء مصر بنات لوقفة دعوة" بعنوان وكان
" بووك الفيس" االجتماعي التواصل موقع على خرجت التي والدعوات الصفحات التقرير
 القصر أحداث مالبسات لتوضيح العسكري المجلس عقده الذي الصحفي المؤتمر عقب

 المؤتمر هذا عقب العسكري المجلس على وساخطة مشتعلة الشباب آراء وكانت العيني،
 .الحرائر جمعة يوم في للتظاهر الدعاوى فخرجت

  

 حيث الجمهورية جريدة بها تهتم لم التي الصحفية األشكال من الصحفي التحقيق كذلك -
 بتحليل الجمهورية اهتمام عدم يعكس ما وهو القضية هذه عن واحد تحقيق نشرت
 جمعة أحداث برصد اكتفى التحقيق أن خاصة المختلفة جوانبها وتغطية القضية
 القوى كافة من المصادر من العديد على اعتمد فقد هذا من الرغم وعلى الحرائر،
 رد جمعة في المختلفة القوى مشاركة أسباب على األساس في واعتمد والشعبية السياسية
 سحلن اللواتي الفتيات حق ومع التظاهرات مع اآلراء كافة وكانت الحرائر، أو الشرف
 وبعناوين كبيرة مساحة على التحقيق هذا نشر وتم وأفعاله، العسكري المجلس وضد
  .الحرائر جمعة في التحرير لتظاهرات كبير بحجم ملونتان صورتان معه وُنشر كبيرة

  

  
  
  
  

 
 
 

 
 
 :جريدة األهرام 

 مع متساوية وهي الكمي االهتمام حيث من السادسة المرتبة في األهرام جريدة تأتي -
 .القضية حول صحفية مادة 14 نشرت حيث ،وذكرنا سبق كما الجمهورية
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خبر
61%

تقرير
15%

حوار
8%

صورة
8%

كاريكاتير
8%

جريدة األھرام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ويتضح من الرسم السابق أن األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة األهرام كانت كما يلي:
 

  تقريران، وحوار، وصورة، وكاريكاتير واحد.، و أخبار 8 -
  

 القضية هذه حول األهرام بجريدة النشر في األولى المرتبة في جاءت األخبار أن ونالحظ -
 هيالري خطاب منها األول تناول أخبار 8 األهرام نشرت حيث ،%57 بنسبة وذلك
 يد على عنف من مصر في المتظاهرات مع يحدث ما خالله انتقدت والذي كلينتن
 األهرام به انفردت خبر وهو ،)وعار فضيحة( بأنه ووصفته المصري الجيش جنود

 بنقل الصحف باقي تهتم لم حيث الدراسة محل والمجالت الصحف كافة عن به وتميزت
 . فقط الحرائر جمعة أحداث بنقل الجميع اكتفى بل الخطاب هذا

  

 حدث ما على اعتراضاً  خرجت والتي التحرير ميدان إلى النساء مسيرة تناوال وخبران -
 والذي أبريل 6 حركة مؤتمر فعرض الرابع الخبر أما الوزراء، مجلس أحداث في للفتيات
 المنظمات إدانة فتناول الخامس أما المتظاهرين، سحل بفيديوهات العسكري واجه

 الناشطات بعض رفض حول والسادس التحرير، في وسحلهن السيدات لضرب النسائية
 تظاهرات حول كان والسابع العسكري، المجلس العتذار بووك الفيس على السياسيات

 رد مليونية فعاليات فتناول واألخير الثامن أما اإلسكندرية، بمحافظة الحرائر جمعة
 كانت األهرام جريدة في األخبار أن الحظنا عام وبشكل التحرير، ميدان في الشرف
 المحافظات في الحرائر جمعة أخبار بنقل تكتفي لم ألنها األخرى الصحف عن مميزة

 .األخرى الصحف في تنشر لم أخباراً  نقلت بل المختلفة،
  

 تظاهرات عن تقرير أحدهما القضية عن فقط تقريران بنشر األهرام فاكتفى التقارير أما -
 التقرير هذا من صغير جزء تخصيص وتم المحافظات، كافة في الحرائر جمعة
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 للقارئ يظهر قد وهو ببقاءه، وتطالب العسكري لتساند خرجت التي العباسية لتظاهرات
 لمظاهرات أغلبه ُخصص التقرير ألن ذلك غير األمر حقيقة ولكن محايد تقرير أنه

 وتم العسكري برحيل وتطالب التحرير فتيات مع كانت التي والمظاهرات الحرائر
 التقرير هذا مع األهرام نشرت الصور حتى للعباسية، التقرير من صغير جزء تخصيص

 الصورة هذه وداخل أحمر، إطار داخل ووضعت التحرير لتظاهرات ملونة كبيرة صورة
 تتخذ كانت األهرام أن يعكس مما العباسية، لتظاهرات صغيرة أخرى صورة وضعت
 .الحرائر جمعة مظاهرات صف

  
 المرحلة مصاعب عن الغربية العالمية الصحف كتبته ما الثاني التقرير تناول بينما -

 وقالت الشرطة، ووحشية والتطرف والطائفية الفقر في لخصتها والتي مصر في االنتقالية
 .العباسية مسيرة من تأثيراً  أقوى كانت التحرير فتاة صورة أن الصحف

  

 سمير بقلم" ؟...اإلناث ذبح ممنوع" بعنوان كان األهرام نشرته الذي الوحيد والمقال  -
 صغير مقال وكان الوزراء مجلس في للفتيات حدث ما عن فيه وتحدث الشحات،
 .صغير وبعنوان

  

 األهرام أجرته الوحيد والحوار -
 المسحولة الفتاة – غادة مع
 تتميز ولم مكرر حوار وهو

 غادة مع حوارها خالل األهرام
 فهي إضافية معلومات بأي
 من معها حدث ما روت
 ما نفس وهو وضرب تعذيب
 .واألخبار الشروق مع السابقة حواراتها في روته

  

 أحدهما متوسط، بحجم ملونة صور ثالثة عن عبارة كانت األهرام نشرتها التي والصور -
 أخرى وصورة ،"ثائرات" تحتها وُكتب منفعالت وهن التظاهرات في لفتيات صوره بها
 وهي الثالثة الصورة أما ،!)؟(.... تحتها وُكتب شعرها من الجيش رجال يسحلها لفتاة
 ةبمنتق أحدهما البعض بعضهن بيد يمسكن سيدات لثالث فهي تعبيراً  الصور أكثر

 ويمكن ،)صامدات( الصورة هذه تحت األهرام وكتبت..بشعرها والثالثة محجبة والثانية
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 معبرة لصور الجريدة الختيار األهرام لجريدة المميز الموضوع كانت الصور أن القول
 .صورة كل تحت ومؤثرة مناسبة تعليقات ووضع جداً 

  

 أعاله ومكتوب صغير لصندوق رسم عن عبارة فكان األهرام نشرته الذي الكاريكاتير أما -
 جنود أحد ورجل فتاة تعري وهي الجيش من شخص ليد أخر ورسم ،"تنتخب مصر"

 هذا نشر وتم" تنتحب مصر" الصورة هذه أعلى ومكتوب تدوسها وهي الجيش
 .جداً  ومؤثر مميز وهو كبيرة مساحة على الكاريكاتير

  

 حيث من الدنيا، نصف مجلة مع اليوم أخبار جريدة مع الخير صباح مجلة تساوت -
 القضية عن واحد موضوع منهما كل نشر حيث الفتيات سحل لقضية الكمي التناول
 الفتيات سحل كقضية هامة بقضية والمجالت الصحف هذه تهتم أال الغريب ومن
  .اإلعالم وسائل على بقوة نفسها تفرض كانت والتي

  
 :جريدة أخبار اليوم 

 حيث بالقضية، الكمي االهتمام حيث من األخيرة قبل المرتبة في اليوم أخبار جريدة تأتي -
 تتناسب وال كافية وغير هزيلة معالجة وهي القضية، عن واحد مقال اليوم أخبار نشرت
 وحتى الكبير، الحادث طبيعة مع تتناسب وال اليوم أخبار كجريدة عريقة جريدة مع

 وليس بالقضية كاتبة اهتمام يعكس ما وهو صحفي مقال كان موضوع نشرت عندما
 نساء وغضبة إياكم" وبعنوان ، منصور الشوادفي.د بقلم المقال وكان الصحيفة اهتمام
 نساء غضب من المسئولين حذر بل تحديداً  الواقعة عن الكاتب يتحدث ولم" مصر
 .متأخرة صفحة وهي عشر الثامنة الصفحة في المقال هذا نشر وتم عام بشكل مصر

 

 :مجلة نصف الدنيا 

 التقرير يتناول ولم القضية عن واحد تقرير نشرت حيث اليوم أخبار جريدة مثل مثلها -
 المسيرة برصد اكتفى بل الوزراء مجلس في للفتيات حدث ما يذكر ولم بل السحل قضية

 حسب على) للبنات حدثت التي االنتهاكات( لترفض التحرير إلى خرجت التي النسائية
 ُنشر ولكن للغاية مقتضب كان حيث أسطر 8 عن التقرير يزد ولم الدنيا، نصف وصف
 أعرق من الدنيا نصف فمجلة للدهشة مثيرة معالجة وهذه للمسيرة، ملونين صور 3 معه

 األهرام مؤسسة وهي كبيرة صحفية مؤسسة من وتخرج مصر في النسائية المجالت
 وعلى التظاهرات برصد اكتفت بل تفاصيلها تتناول لم وكيف القضية هذه تغفل فكيف
 بأنه الوزراء مجلس في للفتيات حدث ما كل عن عبرت أنها واألسوأ صغيرة مساحة
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 ما الدنيا نصف مجلة توصف التفاصيل من المجردة البسيطة الكلمة فبهذه ،)انتهاكات(
 ضعيفة معالجة وهي....جسدي وتعدي وتعرية وضرب سحل من مصر لفتيات حدث
 العريقة المجلة هذه في العاملين مراجعة إلى وتحتاج مصر نساء آلمال ومخيبة جداً 

 المرأة بها تهتم التي القضايا أهم تغفل أصبحت التي التحريرية وسياستهم ألولوياتهم
 .المصرية
 
 
 
 مجلة صباح الخير: 

 بجريدة تتساوى لم ولكنها الكمي، االهتمام حيث من األخيرة قبل المرتبة في أيضاً  جاءت -
 كانت الخير صباح مجلة أن حيث الكيفي، االهتمام في الدنيا نصف ومجلة اليوم أخبار
 تقرير سوى تنشر لم أنها من الرغم فعلى ، الكيفية الناحية من بالقضية اهتماماً  أكثر
 سحل من للفتيات حدث ما التقرير هذا في وتناولت 2011 عام في المرأة عن واحد

 وفي الوزارات في تمثيلها نسبة في ذلك بعد تجنبها ثم الثورة أحداث خالل وقتل وضرب
 مركز بشكل الفتيات سحل قضية يتناول لم التقرير أن من الرغم وعلى الشعب، مجلس

 التي لألحداث ملونين غير صور 5 معه ونشر صفحتان على ُنشر مميز تقرير أنه إال
 النسائية الوقفة وصورة المسحولة الفتاة صورة ومنها 2011 عام خالل للمرأة حدثت
 .األحداث هذه خلفية على

 

األشياء الملفتة في تحليلنا لقضية سحل الفتيات أن مجلة حواء لم تتناول ومن  -
القضية تمامًا وال بموضوع واحد متصدرة بذلك المرتبة األخيرة في االهتمام الكيفي 
والكمي بالقضية، في الوقت الذي كان يجب أن تكون هي األكثر اهتمامًا بالقضية 

مرأة على أرض مصر، فكان يتوجب على ألنها قضية نسائية هامة وتمس كل فتاة وا
، أن تكون على قائمة 1955أعرق مجلة نسوية والتي يرجع إنشائها إلى عام 

الصحف والمجالت التي تنفرد بتحليل هذه القضية وتفرد المساحات لها، ولكن ما 
فعلته مجلة حواء شئ مخزي في تاريخ هذه المجلة وينطبق عليها ما سبق وذكرناه 

الدنيا فهي تحتاج إلى إعادة مراجعة اهتماماتها وأولوياتها في النشر في مجلة نصف 
فقضايا المرأة ال تقتصر على الموضة والمطبخ والصحة بل األهم من كل هذا مشاركة 

 المرأة السياسية والتي يجب أن تكون حواء ونصف الدنيا أولى الداعمين لها.
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 ات:: تحليل التناول الصحفي لقضية سحل الفتيثالثاً 
  

استطعنا من خالل تحليلنا لتناول إحدى عشر صحيفة ومجلة لقضية سحل الفتيات أن نخرج 
 بعدد من المالحظات أهمها:

  

 وقوع وقت وهو 2011 ديسمبر شهر خالل الفتيات سحل قضية في النشر قتصرا -
 من% 95 نشرت حيث تحديداً  ديسمبر 30 إلى 21 من ياماأل وخالل بل األحداث
 .تحديداً  الفترة هذه في القضية حول المنشورة الصحفية المادة

  

 وشهر ،%4.5 بنسبة وذلك 2012 يناير شهر خالل فكانت المنشورة المواد باقي أما -
 بمتابعة المختلفة والمجالت الصحف اهتمام عدم يعكس مما ،%0.5 بنسبة مايو

 العسكري المجلس ضد الفتيات رفعتها التي الدعاوى أحد يتابع فلم وتداعياتها القضية
 لمعرفة الحدث وقوع من فترة عقب الفتيات تلك مع الحوارات اجراء يتابع أحد نجد ولم
 غادة مع واحد حوار مثالً  نجد فلم نتائجها؟، وما الدعاوي تلك بخصوص حدث ماذا

 .الجنود قوات على باالعتداء متهمة وكانت سحلن اللواتي الفتيات إحدى
  

 كان الفتيات سحل لقضية الشروق تناول أن نجد الشروق جريدة تحليل خالل ومن -
 أو العسكري المجلس جانب يتخذ ولم الفتاة جانب تخذا ألنه%) 95( بنسبة إيجابي
 22 منهم خبراً  23 الشروق نشرت حيث للفتيات متحيزة كانت األخبار حتى الجيش،

 عن واحد وخبر بالفتيات الجيش فعله بما والتنديد النسائية المظاهرات عن خبر
 تنشر لم صحفية مادة 60 فضمن العسكري، للمجلس المؤيدة العباسية مظاهرات
 وتقرير ،%)3.33( بنسبة وذلك العسكري مجلسال ومع الفتاة ضد مادتان سوى الشروق
 الفتاة صف فاتخذت الصحفية المادة باقي أما ،%)1.66( بنسبة وذلك محايد واحد

 .مصر حرائر ضد العسكري للمجلس الوحشية التصرفات وأدانت
 

 االقتصادي الجانب بتناول اهتمامها للقضية الشروق تناول في المميزة األشياء ومن -
 ملحوظ ارتفاع إلى أدت الحرائر جمعة سلمية أن تقرير في الشروق ذكرت حيث للقضية

 زوايا من القضية بتناول الشروق اهتمام مدى يظهر وهو المصرية، البورصة أسهم في
 وقف وليس االقتصاد دعم على تساعد النساء تظاهرات سلمية أن يظهر وأيضاً  مختلفة
 .البعض يدعي كما الدولة حال
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 األخبار في متنوعة مصادر على اعتمدت أنها الشروق لجريدة تحليلنا خالل الحظنا كما -
 نساء على اعتمدت بل فقط النساء على تعتمد لم حيث والحوارات، والتقارير والتحقيقات

 .العسكري أفعال وضد الفتاة مع ورجال
  

 ، القضية هذه تناولت التي للمواد بإبرازها تميزت فالشروق اإلخراجية الناحية من أما -
 كما الفتيات، سحل قضية تتناول التي الصحفية للمواد واسعة مساحات فردت حيث

 في ساهم مما الموضوعات مع كبيرة صوراً  ونشرت العناوين في األلوان استخدمت
 .القضية نحو القارئ انجذاب

  

 :أن نجد الفتيات سحل لقضية اليوم المصري جريدة لتناول تحليلنا خالل ومن -
 

 بنسبة ومحايد%) 85( بنسبة إيجابية للقضية اليوم المصري معالجة جاءت •
  %)10( بنسبة) العسكري المجلس ومع الفتاة ضد أي(  ومعارض ،%)5(
 ما وهو الصحفي التحقيق فن باستخدام القضية تناول في األولى الصحيفة هي •

 التحقيق أن حيث ، المختلفة جوانبها وتناول القضية بتحليل اهتمامها يعكس
 حول الحقائق تقصي فرصة الصحفي تمنح التي الصحفية الفنون من الصحفي
 بالنسبة% 15 بنسبة الصحفي التحقيق وجاء جوانبها، جميع من وتحليلها القضية
 ستخدامبا مقارنة ولكن كبيرة ليست نسبة يه وبالطبع األخرى الصحفية لألشكال
 نسبة فجاءت تحديداً  القضية هذه تناول في األخرى الصحف في الصحفي التحقيق

 نشرت يالت التحقيقات إجمالي من% 50  اليوم المصري نشرتها التي التحقيقات
  .ومجلة جريدة عشر حدىإ في الفتيات سحل قضية حول

  

 رئيسية محاور ثالثة حول اليوم المصري جريدة في الصحفية المقاالت دارت •
 تصرفاته مع تتناقض والتي المستفزة وتصريحاته العسكر المجلس من سخرية األول
 فيه نحيا الذي الذكوري المجتمع من سخرية الثاني والمحور الواقع، أرض على
 نزلت ألنها أو اللحم على البسه ألنها المخطأة هي المسحولة الفتاة أن يرى والذي
 أو المخطئين محاسبة في سواء العدالة حول فكان الثالث المحور أما الميدان، إلى
 .البرلمان في عادل بشكل المرأة تمثيل في

  

 واقعة أن على الجبالي تهاني/ المستشارة تصريح بنشر اليوم المصري اهتمت •
 غريب تصريح وهو بصلة، العسكري للمجلس تمت وال شخصية واقعه الفتاة سحل
 الفتيات من كبير لعدد تم بل واحدة لفتاة يكن لم السحل وأن خاصة المستشارة من
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 ألن الحوار هذا نشر اليوم المصري على ويؤخذ وقت،ال نفس وفي المتظاهرات
 الكثيرين رأي على يؤثر ورأيها وامرأة قاضية أول هي الجبالي تهاني /المستشارة
 بنات ضد المشينة فعلتهم من الجيش ةتبرئ في ذريعة البعض يأخذه أن ويمكن
  .الجبالي تهاني/ المستشارة صورة لتشويه محاولة أو ، مصر

  
 على عتمدتا اليوم المصري أن تحليلنا خالل من فالحظنا للمصادر بالنسبة أما •

 العسكري ضدو  الفتاة مع كانت اآلراء افةكو  السياسية القوى معظم من ممثلين
 .السلفي النور وحزب المسلمين خواناإل جماعة ضد وأيضاً  وأفعاله

  

 :أن نجد الفتيات سحل لقضية الوفد جريدة لتناول تحليلنا خالل ومن -      
  

 بنسبة ومحايد ،%)69.2( بنسبة إيجابي جاء الفتيات سحل لقضية الوفد جريدة تناول •
  %).19.23( بنسبة وسلبي ،%)11.5(
  

 بقضية وليس وباالنتخابات الحزب أخبار على أكثر منصب كان الوفد جريدة اهتمام •       
 .الفتيات سحل

 

 ومع كبيرة، مساحة على ُنشر والذي جبر، لميس.د للكاتبة" األمة شرف" مقال في أيضاً • 
 أن يجب أيضاً  ولكنه الجريدة رأي وليس كاتبة رأي عن يعبر الصحفي المقال أن تأكيدنا
 رأي من رأيها الوفد جريدة أن معناه وهذا للصحيفة، التحريرية السياسة مع متوافق يكون
 نشر أن كما العلمي، المجمع حرق من أهم ليس وتعريتهن الفتيات سحل أن وهو الكاتبة
 مصر نساء كافة ليس أن للقارئ انطباع يعطي رجلل وليس سيدة لكاتبة وهو المقال هذا
 .وتعريتها سحلها تم التي الفتاة مع
 

 هذا ُنشر حيث النقاش، أمينة/ للكاتبة" النساء عليه تحتج أن يجب الذي" مقال وأيضاً • 
 ،آنذاك البرلمانية االنتخابات على يركز وكان كبير وبعنوان كبيرة مساحة على المقال
 وهو إليه وأشرنا سبق ما على يؤكد كبيرة مساحة على ونشره المقال بهذا الوفد واهتمام
 .المسحولة الفتاة بقضية وليس الشعب مجلس وبانتخابات الحزب بأخبار الوفد انشغال

  

 الفتيات مع أنه من الرغم على ضعيف تحقيق الوفد نشرته الذي الوحيد والتحقيق •
 أيضاً  وهذا التناول، في والتعمق التحليل من بنوع القضية تناول يحاول لم ولكنه والنساء
 الموضوعية الناحية من الفتيات سحل بقضية الوفد جريدة اهتمام عدم على يؤكد

  .الكمية بالناحية أكثر واهتمامها



94 
 

  

 :أن نجد الفتيات سحل لقضية السابع اليوم جريدة لتناول تحليلنا خالل ومن - 
 

 بنسبة ومحايدة ،%)90.9( بنسبة إيجابية للقضية السابع اليوم معالجة جاءت •
 %).4.5( بنسبة وسلبية ،%)4.5(

  

 بمتابعة واكتفت مميزة غير جاءت السابع اليوم في المنشورة األخبار أن الحظنا بينما• 
 .المسيرات

 

 أدانوا الذين من تسخر  حيث مميزة هزلية بطريقة للقضية بتناولها السابع اليوم وتميزت• 
 .الفتاة

  

 التواصل مواقع على الشباب فعل رد نقل على السابع اليوم حرص الحظنا كما• 
 والسياسة الدين رجال بعض قاله فيما ورأيهم المسحولة للفتاة حدث ما حول االجتماعي

 .للفتاة إدانة من
  

 الفتيات سحل لقضية السابع اليوم تناول في جداً  مميز بشكل الكاريكاتير استخدام تم• 
 الذين الشعب مجلس ومرشحين والعسكر الشيوخ خالله من السابع اليوم انتقدت حيث

 .للفتيات حدث بما يهتمون وال االنتخابات عن يبحثون
  

 فردية، الفتاة سحل واقعة أن عن الجبالي تهاني /المستشارة تصريح السابع اليوم نشرت• 
 على التصريح هذا مثل نشر يتم أن ملفت أمر وهذا وقر الش جريدة نشرته ما نفس وهو
 أن العام للرأي الصحيفتان من توجيه يكون إما فهذا مصر، في مستشارة أول لسان

 أن ترى هي بل الفتيات مع العسكري أفعال ضد ليست الجبالي تهاني /المستشارة
 تهاني /المستشارة اقتناع مدى إبراز من نوع يكون وقد بالقضية، عالقة لهم ليس العسكر
  .جنسها بنات وتهين مشينه أفعاله كانت إذا حتى العسكري بالمجلس الجبالي

 

 :يلي ما وجدنا األخبار لجريدة تحليلنا خالل ومن  -
 

 وسلبية ،%)22.22( بنسبة ومحايدة ،%)72.22( بنسبة إيجابية كانت الجريدة أن• 
 %).5.55( بنسبة

  



95 
 

 إلى الزهور باقات جداريه تحتها ومكتوب مختلفة لورود صورة األخبار جريدة ونشرت• 
 الصحيفة فهي األخبار جريدة من مميزة الفته وهي حدث، عما اعتذار..مصر نساء كل

 .مصر لنساء باعتذار تقدمت التي الوحيدة
 

 بعنوان كان النسائية المسيرة حول ُنشر الذي الخبر أن األخبار جريدة في الحظنا• 
 كانت المسيرة أن من الرغم على" األمن انتهاكات لرفض بالتحرير مصر لنساء مسيرة"

 من العام الرأي تشويه من نوع وهو األمن وليس العسكري المجلس انتهاكات لرفض
 وليس األمن وقوات الداخلية ضد القضية يحول مما الكلمات بعض استبدال خالل

 المنشور الخبر أن من الرغم على صغيرة مساحة على الخبر وُنشر العسكري، المجلس
 .كبيرة مساحة على ُنشر مصر لنساء العسكري اعتذار عن

  

 اهتمت األخبار جريدة أن له تحليلنا خالل من فالحظنا الصحفي المانشيت أما• 
 نددت التي النسائية المسيرات أو الفتاة بسحل اهتمامهم من أكثر العسكري باعتذار
 المانشيت من األول الجزء في كبير) حجم( بنط استخدام في جلياً  يظهر وهذا بذلك،

 النسائية المظاهرة جاءت بينما ، العسكري باعتذار والخاص معه األحمر اللون واستخدام
 .صغير وبحجم األسود وباللون المانشيت ذيل في

  

 مادة 14 منهما كل نشر حيث الجمهورية وجريدة األهرام لجريدة الكمي التناول تساوى  -
 .الفتيات سحل قضية عن صحفية

  

 عام بشكل الجمهورية معالجة ولكن بالقضية الكمي االهتمام عدم من الرغم علىو  -      
 موضوع تنشر ولم ،%14.28 بنسبة ومحايدة ،%85.7 بنسبة إيجابية جاءت للقضية
 .للعسكري مبررات هيوج أو الفتاة ينقض سلبي واحد

  

 في الفتاة صف اتخذت حيث للقضية تناولها في تماماً  إيجابية فكانت األهرام جريدة أما  -
 .القضية عن المنشورة الصحفية المواد كافة

  

 جاءوا حيث الدنيا نصف ومجلة الخير صباح مجلة مع اليوم أخبار جريدة تساوت  -
 موضوع نشرا حيث بالقضية، والكيفي الكمي االهتمام حيث من األخيرة قبل المرتبة في
 الدنيا نصف ومجلة تقرير، الخير صباح ومجلة مقال، اليوم أخبار القضية، عن واحد
 اليوم أخبار كجريدة عريقة جريدة مع تتناسب وال كافية وغير هزيلة معالجة وهي تقرير،

 نسوية مجلة مع تتناسب ال وبالطبع الخير، صباح مجلة بتاريخ مجلة مع تتناسب وال
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 خالل وجدنا ولكن القضية، حجم مع تتناسب ال وأيضاً  الدنيا، نصف مجلة بحجم
 في المنشور المقال من واهتماماً  عمقاً  أكثر كان الخير صباح مجلة تقرير أن تحليلنا
 .الدنيا نصف مجلة في المنشور والتقرير اليوم، أخبار جريدة

  

الصحف محل الرصد تبنت الجانب النسوي في تناولها  كافةومما سبق نجد أن  -
، و"الشروق"، و"اليوم "األهرام، وكان محررو جريدة "سحل الفتياتومعالجتها لقضية 

قائمة الصحف ، بينما جاءت مجلة حواء على هم األكثر تأييدًا للقضية السابع"
 والمجالت المغفلة للقضية بعدم النشر عنها مطلقًا.

  

 ومجلة جريدة عشر اإلحدى في المنشورة الصحفية المواد إجمالي كانت عام وبشكل -
 بينما ،%)85.5( بنسبة وهذا إيجابي موضوع 169 ُنشر حيث إيجابي الرصد محل
 المواد وجاءت ،%)8.5( بنسبة وهذا محايد بشكل الموضوع تناولت مادة 17 ُنشر

 الصحفية المواد غالبية أن سبق مما ويتضح ،%)6( بنسبة وهذا فقط مادة 12 السلبية
 عام بشكل للقضية الصحفية المعالجة وكانت سحلهن تم اللواتي الفتيات صف اتخذت
 .إيجابية

  

ومن األشياء الملفتة في تحليلنا لقضية سحل الفتيات أن مجلة حواء لم تتناول  -
القضية وال بموضوع واحد متصدرة بذلك المرتبة األخيرة في االهتمام الكيفي والكمي 
بالقضية، في الوقت الذي كان يجب أن تكون هي األكثر اهتمامًا بالقضية ألنها 
قضية نسائية هامة وتمس كل فتاة وامرأة على أرض مصر، فكان يتوجب على أعرق 

، أن تكون على قائمة الصحف 1955 مجلة نسوية والتي يرجع إنشائها إلى عام
والمجالت التي تنفرد بتحليل هذه القضية وتفرد المساحات لها، فمجلة حواء تحتاج 
إلى إعادة مراجعة اهتماماتها وأولوياتها في النشر فقضايا المرأة ال تقتصر على 
الموضة والمطبخ والصحة بل األهم من كل هذا مشاركة المرأة السياسية والتي يجب 

 ن تكون حواء ونصف الدنيا أولى الداعمين لهذه القضية.أ
  

في إطار الحمـالت اإلعالميـة التـي تتبناهـا جمعيـة نهـوض وتنميـة المـرأة والمتعلقـة بمشـروع "تمكـين المـرأة فـي 
..فــي مارس...ضــرب 2011العشــوائيات" فــإن الجمعيــة قامــت بإصــدار بيــان بعنــوان "المــرأة المصــرية فــي عــام 

  ديسمبر...احترام وتقدير واعتذار..وانتصار" ، وكان ملخص البيان كما يلي:وتحرش، وفي 
  

تقوم جمعية نهوض وتنمية المرأة منذ سنوات عديدة برصد إنجازات المرأة ووصولها لمناصب جديدة وفي العام 
المرأة أم ال، الماضي تساءلنا عن ما إذا كان سيوجد في العام المقبل ما هو جديد ويضيف إلى رصيد إنجازات 
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وأجبنا بأننا على يقين بأن المرأة المصرية تستطيع تحقيق كل شئ مثلها مثل الرجل بل في بعض األحيان تفوق 
وطرحنا سؤال أخر وهو هل سوف يسمح المجتمع للمرأة بأن تحقق مزيدًا من  ، قدرتها قدرة العديد من الرجال

ذكوري ففريق ينظر للمرأة على إنها كائن أقل ال يستطيع أن  التقدم والتفوق أم ال خاصة أننا مازلنا في مجتمع
يحقق نجاح في أي مجال سوى أعمال المنزل، وفريق أخر يرى بأنها حصلت على كافة حقوقها، فهذا السؤال 

لم نكن نعلم أن المرأة المصرية  ..علم مطلقًا أن ما حدث سيحدثنولم نكن  2010طرحناه في شهر ديسمبر عام 
  رب وتسحل على مرأى ومسمع من العالم أجمع ولن يتحرك ساكن.ستهان وتض

   
ففي بداية هذا العـام بـدا كـل شـئ مختلفـًا حيـث قامـت الثـورة المصـرية والتـي هـي أهـم حـدث فـي تـاريخ مصـر علـى 

، حيث خرج في هذه الثـورة الشـعبية العظيمـة كافـة أبنـاء 1973أكتوبر  6اإلطالق فهي ال تقل أهمية عن انتصار 
ب المصــري بكــل فئاتــه شــباب وصــغار، مســلم ومســيحي ، نســاء ورجــال، ففــي هــذه الثــورة لــم نجــد المــرأة فــي الشــع

المنزل خوفًا من القتل والقبض كما فعل العديد من الرجال في هذا الوقت ولـم نسـمع أصـوات لشـيوخ يـدعون بعـودة 
جنبــًا إلــى جنــب مــع الرجــل فــي الميــدان  المــرأة مــن ميــادين الثــورة ألن خــروج المــرأة ضــد الشــريعة!! بــل وقفــت المــرأة

فكانت تقاتل بجانـب أخوهـا ووالـدها وابنهـا، وكانـت تطهـو الطعـام وتهربـه للميـادين حتـى تطعـم الثـوار وكانـت هنـاك 
الدكتورة التي تقف في المستشفى الميداني لتـداوي جـراح المصـابين وكانـت هنـاك الفتـاة التـي تكـنس الشـارع وتجمـع 

األرصـفة لكـي يسـتمر مكـان ثـورتهم نظيفـًا وجمـيًال وهـي أيضـًا المصـابة والشـهيدة فكمـا عرفنـا  القمامة وتقوم بطالء
  الشهيد محمد ومينا عرفنا ورأينا الشهيدة مريم والشهيدة رحمة والشهيدة مهير.

  

وتصــورنا جميعــًا أن المــرأة المصــرية حصــلت علــى حريتهــا مــع مصــر ، تصــورنا أن الشــعب الــذي حمــى فتياتــه فــي 
التحرير وكل ميادين الثورة المصرية أصبح يعرف قيمـة المـرأة الحقيقيـة، تصـورنا أن الشـعب الـذي خـرج مـن  ميدان

صمته لينادي بالحرية والعدالة االجتماعية لن يسمح بأن يمارس أي شكل من أشكال التمييز مرة أخرى ضد بنـات 
ف المجتمـع وهـن شـريكات الـوطن وهـن % من نسبة المجتمع المصري فهن بحق نص49بالده والذين تبلغ نسبتهم 

مصريات لهن حقوق ألنهن قمـن بواجبـاتهن وضـحين بكـل ثمـين وغـالي مـن أجـل أن يحيـين بكرامـة فـي بلـد أفضـل 
  لهن وألبنائهن.

  

ولكن ما حدث بعد الثورة هو انتكاسة للمرأة بكل المعاني وعلى كل المستويات فهو انتكاسة للمرأة البسيطة 
للعالمة....فقد وقع العديد من األحداث التي لوعت قلوب سيدات مصر جميعًا بدأت بعد الثورة وللطبيبة وللوزيرة و 

مباشرة وتحديدًا بعد سقوط النظام السابق بأسابيع فقط، ثم جاءت الصفعة األخيرة والتي من وجهة نظرنا هي 
في حق هذا  األهم واألخطر على اإلطالق، فهي كانت صفعة على وجه كل مصري ومصرية ووصمة عار

الوطن بأبنائه وجنوده ، وهو حادث سحل وتعرية الفتيات في أحداث القصر العيني فشاهدنا كما شاهد العالم 
أجمع الفتيات المصريات وهن يتم سحلهن على األرض ويتم ضربهن بمنتهى الوحشية والعنف من الجيش 

لعسكرية بسحلها إلى أن تعرى جسدها ثم المصري ثم جاء ختام المشهد بالفتاة التي قام بعض جنود الشرطة ا
قاموا بركلها باألرجل وكأنها حشرة ملقاه أمامهم....ال نستطيع أن نصف شعورنا ونحن نشاهد هذا المشهد فلم 

  نستطع حينها أن نتمالك دموعنا وشعرنا أن كل شئ قد هان العرض والشرف واألخالق.
  

هم بعض رجال الدين بل وأيضًا إحدى المرشحين المحتملين وما زاد شعورنا سوءًا هو رد فعل رجال وطننا ومن
لرئاسة الجمهورية الذين اتهموا الفتاة في شرفها وعرضها وكأن المجتمع الذكوري المصري أصبح ال يرى وال 
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يسمع وال يشعر ، فأصبح المجني عليه هو الجاني وصار الشئ األسهل هو إتهام الغير في عرضهم وشرفهم 
ليم ديننا الحنيف، فماذا حدث هل ماتت النخوة في قلوب المصريين؟ هل قتلت الرحمة هل استطاع دون التزام بتعا

  نظام مبارك الفاسد أن يفسد أخالقنا وعقولنا إلى هذا الحد؟؟
  

دون أن تترك بصماتها ودون أن  2011وعلى الرغم من كل هذا إال أن المرأة المصرية رفضت أن ينقضي عام 
ديسمبر لكي يقلن ال للظلم والقهر والمهانة  20ا فخرجت نساء وبنات مصر جميعًا في يوم تثور على ما حدث له

حتى اآلن فقد كنا جميعًا كأننا شخص واحد  أذننا، خرجن وهتفن بأجمل الشعارات التي مازالت تتردد في 
  .فالمصاب مصابنا جميعًا واأللم ألمنا جميعًا خرجن لنقول "نساء مصر خط أحمر"

  

لمنا أن المرأة المصرية لن تستسلم ولن ترضخ فهي قوية عتية ال يستطيع أحد كسرها مهما حاول ومهما عندئذ ع
وٕاننا على علم ويقين أن أيًا كانت القوة  2011كانت الظروف واألحداث وأخيرًا تنفست الصعداء في نهاية عام 

 فحت من أجله.الحاكمة وأيًا كانت الظروف ستصمد المرأة المصرية وستتمسك بكل ما كا
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  الفصل الرابع

 التحرش الجنسي
  

 ،األعيــادأوقــات فــي  خاصــةبــدأت ظــاهرة التحــرش الجنســي تتكــاثر فــي الســنوات القليلــة الماضــية 
موسـمية  ظـاهرة التحرش ليس مجـرد أصبح ولكن عقب صعود تيارات اإلسالم السياسي إلى الحكم

بل تحول إلى عنف منظم وممنهج وجماعي يهدف إلى إرعاب النساء بهدف إقصـائهم عـن الحيـاة 
  العامة والمشاركة السياسية.

  

فـي جميـع أنحـاء مصـر سـواء فـي القـاهرة أو فـي المحافظـات، إنتشـار التحـرش  وما زاد األمر سـوءً 
اهرة ليست محلية ولكنها موجـودة فـي وهي ظفي المناطق الشعبية والعشوائية وفي األحياء الراقية، 

  كل دول العالم باختالف أشكالها، ولكن التصدي لها ومواجهتها هو السبيل للقضاء عليها.
  

بإنشــاء صــفحات علــى  ومــن خــالل رصــدنا للظــاهرة فقــد وجــدنا مجموعــة مــن الفتيــات اللــواتي قمنــا
تـي يتعرضـن لـه فـي الشـوارع االجتماعي يعبرن فيها عن معاناتهن مع التحرش الال مواقع التواصل

واألماكن العامة، ثـم انتقلـت أصـداء هـذه الصـفحات لـبعض الجرائـد اإللكترونيـة التـي شـهدت ردودًا 
من بعض الشباب اعترافـًا مـنهم بـأنهم متحرشـون، وكـرد فعـل ظهـرت عـدد مـن المبـادرات مثـل "أنـا 

  ثير...متحرش إذن أنا حيوان" و "احميها بدل ما تتحرش بيها"، وغيرها الك
  

جمعية نهوض وتنمية المرأة قررنـا أن نتصـدى لمثـل هـذه الظـاهرة خاصـة وأنهـا تمـس  فيوكعادتنا 
أن تقـوم بعمـل اسـتبيان حـول م في الشارع، لـذلك قـررت الجمعيـة المرأة والفتاة المصرية وتهدد أمنه

وبالتـالي تـم  "ظاهرة التحرش الجنسي" لكي تستطيع دراسة هذه الظاهرة والوقوف على أهم أسبابها،
سـنة"  40إلـى  12سـيدة وفتـاة مـن عمـر " 500علـى عينـة مكونـة مـن  عمل االستبيان وتـم تطبيقـه

وتـم إجـراء الدراسـة فـي العديـد مـن  ،مـلاوتضمنت عينـة الدراسـة آنسـات ومتزوجـات ومطلقـات و أر 
وعـــين المنـــاطق العشـــوائية ، حيـــث تـــم إجـــراء الدراســـة فـــي منـــاطق مدينـــة الســـالم والبراجيـــل وغمـــرة 

شمس وقرية شبرامنت وٕامبابة وعزبة خير اهللا وكوم غراب وشـبين القنـاطر ومنشـية ناصـر والجيـارة 
  ومصر القديمة والدويقة.
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% مــــن الفتيــــات والنســــاء المصــــريات 92أن وخرجــــت الدراســــة بعــــدد مــــن النتــــائج الهامــــة ومنهــــا: 
عرضــها للتحــرش مــن تعرضــن للتحــرش بــاختالف أعمــارهن، كمــا أن مظهــر الفتــاة ال يختلــف فــي ت

عدمه، فمن خالل الدراسة تأكدنا أن الفتاة التي ترتدي النقاب تتعرض للتحرش الجنسي مثل الفتـاة 
  الغير محجبة تمامًا.

  

واســتكماًال لهــذه الدراســة ونتائجهــا التــي تشــير النتشــار الظــاهرة فــي مختلــف المنــاطق وبــين مختلــف 
حرش، وٕايمانًا مـن جمعيـة نهـوض وتنميـة المـرأة األعمار دون أن يكون المظهر هو أحد أسباب الت

بأهمية اإلعالم في التصدي للظـواهر السـلبية فـي المجتمـع، قـررت الجمعيـة أن تقـوم برصـد تنـاول 
وحتـى يونيـو  2011الصحف والمجالت المختلفة لقضية التحرش الجنسي خالل الفترة من أكتـوبر 

2012  
 

  في الصحف والمجالت المختلفة: "أوًال أهم نتائج تحليل قضية "التحرش الجنسي
 هي الشروق جريدة أن الدراسة، محل والمجالت للصحف تحليلنا خالل من الحظنا -

" الخير صباح" مجلة أما وكيفًا، كماً  القضية تغطية في األولى المرتبة احتلت التي الجريدة
 .القضية عن النشر عدم خالل من األخيرة المرتبة احتلت فقد
 

 المرتبة تاحتل التي الجريدة هي الشروق جريدة كانت السابق بالشكل موضح هو كما -
 جريدة تلتها ،%)22,22( بنسبة وذلك وكيفاً  كماً  التحرش قضية تغطية في األولى

 جريدة بعدها ثم ،%)17.77( بنسبة األهرام جريدة ثم ،%)20( بنسبة اليوم المصري
 ،%)6.66( بنسبة الجمهورية جريدة ثم ،%)13.33( بنسبة وذلك السابع اليوم

 ،%)4.44( بنسبة وهذا النشر في حواء ومجلة واألخبار الوفد جريدة من كل وتساوت
 بنسبة كالهما معالجة كانت حيث اليوم أخبار جريدة مع الدنيا نصف مجلة تساوت كما
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 القضية عن تنشر لم حيث األخيرة المرتبة في الخير صباح مجلة وجاءت ،%)3.33(
 %).0( مطلقاً 

  

 
كان هو أكثر القوالب الفنية التي تم استخدامها  الخبرأن  ويوضح الرسم البياني السابق -

مما يعكس قلة اهتمام من جانب  % تقريباً 43.33، وذلك بنسبة قضية التحرشلعرض 
في الترتيب الثاني  المقالالصحف محل الدراسة بتغطية القضية وجوانبها وتحليلها، ويأتي 

 التحقيقثم  %11.11بنسبة  التقرير، يليه % تقريباً 14.44بين القوالب الصحفية بنسبة 
 ثمتقريبًا، % 5.55بنسبة  الكاريكاتير، ثم % تقريباً 7.77بنسبة  الحوارو %10بنسبة 

وأيضًا تساوت % لكل منهما، 2.22 بنسبةك الفيس بو ولكترونية باب المدونة اإل 
% 1.11 حيث تم استخدامهم بنسبة" الملفو" "قالوا" و"الشكوى"األشكال الصحفية 

 .تقريباً 

  
  ثانيًا: التناول الصحفي لقضية التحرش الجنسي:

  

 :جريدة الشروق 

الكمي والموضوعي  األولى من حيث االهتمامتأتي جريدة الشروق في المرتبة  -
مادة صحفية عن القضية، ولم  20ق التحرش الجنسي حيث نشرت الشرو بقضية 

في القوالب الفنية  تناول المكثف للقضية فقط بل كان هناك تنوعتكتفي الشروق بال
  تناول القضية.المستخدمة في 
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10%

تقرير
5%

حوار
5%

كاريكاتير
5%

تحقيق
10%

جريدة الشروق
-  

  األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة الشروق:
الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت  -

أخبار،  5حيث أنها قامت بنشر  عليها جريدة الشروق في تناول قضية التحرش
 2تقارير من على موقع التواصل االجتماعي الفيس بووك، و 3مقاالت، و 5و

 ، وحوار، وكاريكاتير.واحد تحقيق، وتقرير 2 وعدد من مدونات إلكترونية، مقال
 

ولم تكتفي جريدة الشروق بتناول القضية على مستوى مصر فقط بل كان هناك  -
عالم المختلفة حيث نشرت خبرًا دول ال يتناول القضية على مستوى خبرأكثر من 

عن فكرة تاكسي النساء الذي تم تطبيقه في العراق من أجل مواجهة تحرش سائقي 
 التاكسي بالفتيات والنساء.

 

خر عن تقدم فتاتان أمريكيتان ببالغ ضد األكاديمية العسكرية أكما نشرت خبرًا  -
كدتا الفتاتان أن األمريكية "ويست بوينت" لتعرضهم لالغتصاب في األكاديمية وأ

 ظاهرتا التحرش واالغتصاب منتشرتان في األكاديمية.
  

هذا باإلضافة إلى نشر الجريدة خبر عن تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في إسرائيل  -
 داخل رئاسة الوزراء وسالح البحرية.

 

فنشرت الشروق خبر عن توافر  لألخبار التي تناولت الظاهرة في مصرأما بالنسبة  -
خط ساخن خصصه المجلس القومي للمرأة لتلقي بالغات وشكاوى التحرش وٕاعالن 

 المجلس أنه يقدم خدمات للفتيات الالتي تعرضن للتحرش.
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كما نشرت خبر عن حركة "والد البلد" حيث أعلنوا أنهم يقوموا بتدشين حملة "عام  -
الشروق تفاصيل الحملة والتي تهدف إلى دراسي آمن لبنات المدارس" حيث عرضت 

حماية فتيات المدارس من التحرش وأفردت الشروق هذا الخبر على مساحة كبيرة 
وتم وضع صورة كبيرة ملونة ألعضاء الحملة، ونشرت مع الخبر عنوان كبير أحمر 
ووضعته داخل إطار أحمر إلبرازه، وهذا يعكس اهتمام الشروق بالحملة وتشجيعها 

 لها.
  

التي نشرتها الشروق فكانت جميعها ضد ظاهرة التحرش الجنسي  المقاالتما أ -
وتعرض النساء والفتيات ألخطر أشكال العنف في الشارع المصري، وٕان كان هناك 
بعض الكتاب الذين يروون أن التحرش ليس ظاهرة بل هو تكتيك منظم من المجلس 

 العسكري وبعض القوى السياسية.
  

تقارير من موقع التواصل يصها لباب خاص تنشر فيه وتميزت الشروق بتخص -
حيث نشرت تقرير بعنوان "موقع إباحي" وفيه تتحدث  االجتماعي "الفيس بووك"

عن التحرش ومدى معاناة الفتاة التي تتعرض لهذا السلوك  -الكاتبة –شيرين ثابت 
 الحيواني.

  

ي رجالي" وفيه كما نشرت الشروق في نفس الباب تقرير أخر بعنوان "موقع إباح -
أنه ضد التحرش وضد ما يفعله الشباب تأييدًا لما  -الكاتب –يقول محمد شريف 
 كتبته شيرين ثابت.

  

وأيضًا نشرت الشروق تقرير أخر من الفيس بووك بعنوان "نتحرش" لكاتبه عالء  -
عالء عن التحرش وعرض نماذج لتبريرات الرجال المتحرشين وقال  عارفين وتحدث
مبررات ال أساس لها من الصحة وال تعطي الحق للرجل أو الشاب أن أن كل هذه ال

 يتعرض لفتاة ويمارس هذا السلوك الحيواني ضدها.
  

حيث نشرت  لمدونات إلكترونيةومن األشكال التي تميزت بها الشروق أيضًا نشرها  -
مقاالن من مدونتان األولى بعنوان "السادة المتحرشون، السادة الصامتون...شكرًا"، 
والثانية بعنوان "عندما تكونين مجرد مثير جنسي ال يرقى لدرجة إنسان" وكال 
المقاالن ناقش التحرش واآلثار النفسية السيئة التي تظل تعاني منها الفتاة الضحية 

 أليام وربما لشهور بسبب تعرضها للتحرش.
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تقرير
22%

قالوا
5%
مقال

5%

حوار
17%

تحقيق
6%

كاريكاتير
17%

خبر
28%

جريدة المصري اليوم

النسيم في شم فنشرت الشروق تحقيقان فقط، األول بعنوان " التحقيقات الصحفيةأما  -
التحرش الجنسي لعنة كل عيد...تعرفي على خريطة التحرش قبل أن تتحركي 
والمواجهة دائمًا هي الحل" وتحدث هذا التحقيق عن ظاهرة التحرش ومدى انتشارها 
في األعياد وأن المجتمع لألسف يلقي دائمًا اللوم على الفتاة على أنها السبب في 

قيق توعية السيدات والفتيات أنهن غير التحرش وليست الضحية، وكان هدف التح
األماكن  مخطئات وأهمية اإلطالع على خريطة التحرش حتى يتجنبن بقدر اإلمكان

 التي يحدث بها التحرش.
  

والتحقيق الثاني كان بعنوان "حمالت إلكترونية لمواجهة التحرش...هذه المرة ليست  -
يتحدثن ويكتبن عن التحرش ككل مره" وتناول هذا التحقيق مدونات الفتيات الالتي 

وتم نشر هذا التحقيق على مساحة كبيرة واستخدمت الشروق معه العناوين الجانبية 
الجذابة ووضعت معه صورًا كبيره لشباب يتحرشون بفتيات وهو ما يعكس اهتمام 

 الشروق بالقضية.
 

 كما نشرت الشروق مقال وتقرير وكاريكاتير حول القضية وتناولوا جميعًا ظاهرة -
 التحرش على أنها جريمة ويجب أن يواجهه المجتمع.

 

ونالحظ من خالل تحليلنا لتناول جريدة الشروق لقضية التحرش الجنسي أنها  -
أعطت اهتمام كبير للقضية وأنها اتخذت موقف المرأة، وأنها ضحية وليست السبب 

حيث كما يقول البعض، كما الحظنا أن تغطية جريدة الشروق تميزت باالستمرارية 
بتناوله في عدد واحد أو شهر  ولم تكتفينشرت عن الموضوع في أعداد مختلفة 

  واحد فقط.
  

  المصري اليوم:جريدة 

تــأتي جريــدة المصــري اليــوم فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث االهتمــام الكمــي بقضــية التحــرش  -
 مادة صحفية. 18المصري اليوم نشرت  الجنسي، حيث
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  الصحفية المستخدمة في جريدة المصري اليوم:األشكال 
الرســم البيــاني الســابق يوضــح التوزيــع الكمــي لألشــكال الصــحفية التــي اعتمــدت عليهــا  -

 4أخبــار، و 5حيــث أنهــا قامــت بنشــر  جريــدة المصــري اليــوم فــي تنــاول قضــية التحــرش
"عبـارة عـن جملـة مقتبسـة  كاريكاتير، وتحقيق، ومقال، وقـالوا 3حوارات، و  3تقارير، و

 .من على لسان الشخصيات العامة"
 

عـن الوقفـة االحتجاجيـة التـي قـام بهـا مجموعـة كبيـرة مـن  خبـر حيث نشرت المصري اليـوم -
المـــواطنين والمواطنــــات للمطالبـــة بتفعيــــل قـــانون التحــــرش، وخبـــر أخــــر تنـــاول نــــدوة حــــول 

 التحرش الجنسي ووسائل التصدي له.
  

وخبــر حــول قــرار الحكومــة الفرنســية بجعــل األولويــة لتغلــيظ عقوبــة قــانون التحــرش، وعلــى  -
ير إال أن المصــري اليــوم وضــعت لــه عنــوان كبيــر وتــم وضــعه الــرغم مــن أن الخبــر صــغ

داخل إطار أحمر إلبرازه، وخبـر حـول مجموعـة الشـباب الـذين تعـدوا علـى فتـاة ألمانيـة فـي 
التحريـــر وهتكـــوا عرضـــها، وخبـــر التعـــدي علـــى الصـــحفية منـــى الطحـــاوي مـــن قبـــل قـــوات 

 األمن.

 

ــاريربالنســبة لأمــا   - فــإن األول منهــا تنــاول قضــية التحــرش علــى أنهــا فعــل مــنظم مــن  لتق
الشــرطة والمجلــس العســكري إلذالل الناشــطات السياســيين وتخــويفهن، بينمــا نشــرت تقريــر 
أخــر تــم تجميعــه مــن بيانــات بعــض منظمــات المجتمــع المــدني والــذين طــالبوا فيــه بتــأمين 

 المتظاهرات حتى ال يتعرضن للتحرش.
  

عــالم نشــرت المصــري اليــوم تقريــران أحــدهما عــرض الخلفيــة التاريخيــة وعــن التحــرش فــي ال -
الختيار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والثاني تناول حجم خسـائر إسـرائيل 

مليـــون دوالر ســـنويًا، بســـبب  260الســـنوية بســـبب التحـــرش حيـــث وصـــلت الخســـائر إلـــى 
 التحرش بالنساء في قطاع األعمال.
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كاريكاتير  3حيث نشرت  الكاريكاتيرالمميزة التي اهتمت بها المصري اليوم  ومن األشكال -
عــن ظــاهرة التحــرش الجنســي وكــانوا جميعــًا يتهكمــون علــى المتحرشــين ولــيس علــى الفتــاة 
وهــي معالجــة جيــدة جــدًا ألن الكاريكــاتير مــن الفنــون الصــحفية المحببــة للقــراء ألنهــا تتنــاول 

 لى توصيل الرسالة بشكل مبسط.القضية بطريقة فكاهية وتعمل ع
  

فــي تنــاول القضــية حيــث أجــرت للحــوار الصــحفي كمــا تميــزت المصــري اليــوم باســتخدامها  -
المصــــري اليــــوم ثالثــــة حــــوارات صــــحفية، األول بعنــــوان "أنــــا مــــش هاســــكت...حملة ضــــد 
التحـــرش فـــي شـــم النســـيم" وكـــان هـــذا الحـــوار مـــع (أ.نعمـــة جمـــال) منســـقة حملـــة أنـــا مـــش 

مان، وتحدثت نعمة عـن طبيعـة الحملـة والتـي تهـدف إلـى محاربـة التحـرش هاسكت وأنت ك
 خالل االحتفاالت بأعياد القيامة وشم النسيم. 

  

أما الحوار الثاني فكان بعنوان "تقول  -
للبنات خدي حقك بإيدك...حملة 
لمواجهة التحرش الجنسي باإلسم على 

 –الجدران" وتم إجراءه مع (خالد على 
مؤسسي حملة  مهندس بترول وأحد

ضد التحرش)، وتحدث المهندس خالد عن ظاهرة التحرش ومدى خطورتها على المجتمع 
المصري، وطبيعة الحملة التي يتبنوها والتي توجه البنات لمواجهة المتحرش ألن هذه هي 
الوسيلة الوحيدة التي توقف المتحرش عن أفعاله اإلجرامية، ونشرت المصري اليوم مع 

كبيرة ملونة ألعضاء الحملة وهم يطبعون على جدران الشوارع الفتات  هذا الحوار صورة
ضد التحرش، ووضعوا عنوان كبير مع الحوار، ومن المميز في هذا الحوار أن المصري 
اليوم أجرته مع شاب من أعضاء الحملة وليس مع فتاة، وهو يعكس للرأي العام أن هذه 

 ابه وشاباته وليس البنات فقط.الحمالت يتبناها المجتمع المصري بأكمله بشب
  

والحـــــوار الثالـــــث كـــــان بعنـــــوان "شـــــاب حـــــاول  -
التحـــــرش بفتـــــاة فـــــي الطريـــــق العام...فطاردتـــــه 

مواطنـــــــــون حـــــــــاولوا...... لتســـــــــلمه للشـــــــــرطة، 
يــــد الفتــــاة لكنهــــا أصــــرت علــــى  المتحــــرش مــــن

اقتياده للقسـم" حيـث أجـرت المصـري اليـوم هـذا 
التحـرش الحوار مع (دينا عمـاد) الفتـاة التـي تـم 

بهـــا، وكـــان أســـلوب الحـــوار يشـــير إلـــى مســـاندة 
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 جريدة المصري اليوم للفتاة ضحية التحرش "دينا" وما فعلته مع المتحرش.
  

واحد عن القضـية علـى الـرغم مـن أهميـة  تحقيقوما يؤخذ على المصري اليوم أنها نشرت  -
نــــب، وكــــان التحقيقــــات فــــي القضــــايا الهامــــة ألن التحقيــــق يفســــر القضــــايا مــــن كافــــة الجوا

التحقيــق الــذي نشــرته المصــري اليــوم تحــت عنــوان "مســيرة نســائية ضــد التحــرش تتعــرض 
للتحرش في طلعت حرب" وكان التحقيـق ضـد مـا حـدث لمسـيرة السـيدات والتحـرش المـنظم 
الــذي تتعــرض لــه، واعتمــدت المصــري اليــوم علــى مصــادر مرموقــة فــي هــذا التحقيــق وهــم 

د.إيمان عوف، ولكننا نرى أن هذا التحقيق كـان  –زر د.مارجريت عا –د.محمد البرادعي 
يحتاج لمزيد من اإلهتمام والتغطية حيث لم تنشر معه الجريدة صـورًا لمـا حـدث ولـم تعتمـد 

 في المصادر على متخصصين في تحليل قضية التحرش.
  

وبشكل عام نرى أن المصري اليوم كان يجب عليها أن تعتمد بشكل أكبر علـى التحقيقـات  -
حليــل هــذه القضــية ألن التحقيــق يعطــي الفرصــة للصــحيفة فــي تنــاول القضــية بشــكل فــي ت

 أعمق ومن كافة جوانبها.
  

ــــــال الصــــــحفيأمــــــا فــــــن  - ــــــال واحــــــد بعنــــــوان "الــــــرئيس  المق فنشــــــرت المصــــــري اليــــــوم مق
القادم..الروحانية الصـوفية والتحـرش الجنسـي" وهـو مقـال للـدكتورة نـوال السـعداوي وتحـدثت 

 فيه عن التحرش كظاهرة سياسية.
  

وهو شكل صحفي تنشره المصـري اليـوم حيـث تأخـذ كلمـات قالوا كما نشرت كلمة في باب  -
وحــول هــذه القضــية نشــرت المصــري اليــوم علــى لســان مــن بعــض الشخصــيات المشــهورة، 

 أ.أهداف السويفي حيث قالت عن التحرش "اختفى أيام الثورة".
  

ومن خالل تحليلنا لتناول جريـدة المصـري لقضـية التحـرش الجنسـي وجـدنا االهتمـام الكمـي  -
بالقضية ولكن االهتمام الموضوعي كان محدودًا، وكانـت كافـة الموضـوعات ضـد التحـرش 

 يتعرضن للتحرش. الالتينسي وتقف مع الفتيات والنساء الج

 

 :جريدة األهرام 

 مادة. 16من حيث االهتمام الكمي بالقضية، حيث نشرت  الثالثةفي المرتبة  األهرامتأتي  -
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خبر
73%

مقال
6%

حوار
7%

تقرير
7%
كاريكاتير

7%

جريدة األھرام
ـــي  األشـــكال الصـــحفية المســـتخدمة ف

 جريدة األهرام:

الرسم البيـاني السـابق يوضـح  -
التوزيـــــــع الكمـــــــي لألشـــــــكال 
الصحفية التي اعتمدت عليها 
جريـــــدة األهـــــرام فـــــي تنـــــاول 

، حيــث قامــت قضــية التحــرش
خبـــــــر، ومقـــــــال،  11بنشـــــــر 

 وتقرير وحوار وكاريكاتير
  

غم من الكثافة الكمية في معالجـة األهـرام لقضـية التحـرش الجنسـي إال أن األهـرام وعلى الر  -
لمعالجة القضية كما نالحـظ الغيـاب شـبه لم يتنوع في استخدام األشكال الصحفية المختلفة 

التــام لألشــكال الصــحفية التحليليــة كــالتحقيق، والحــوار حيــث لــم تنشــر األهــرام ســوى حــوار 
 عن هذه القضية. واحد ولم تنشر أي تحقيق

  

حيث  الخبر الصحفيوكان الشكل الصحفي المتصدر المشهد في جريدة األهرام هو  -
خبر بعنوان "متظاهروا التحرير ينقذون فتاة من بلطجية حاولوا اغتصابها"  11نشرت 

واكتفت األهرام بنقل الخبر فقط ونشرته على مساحة صغيرة وبعنوان صغير ودون وجود 
صور، وهو ما يعكس عدم اهتمام األهرام بالخبر على الرغم من بشاعة الحادث ألن 

ردوها من مالبسها وحتى بعد إنقاذ الشباب لها وتسليمها البلطجية تحرشوا بالفتاة وج
للشرطة حاول البلطجية اختطافها من الشرطة، وهو حادث إجرامي ووحشي وكان يستحق 

 اهتمام أكبر.
  

وأيضًا من األخبار التي نشرتها األهرام خبر بعنوان "النيابة تبدأ تحقيقاتها بواقعة تجريد  -
عرضت األهرام الحادث على أنه رفض من المتظاهرين ألمانية من مالبسها بالتحرير" و 

على دخول الفتاة األجنبية للميدان وأن الشباب جذبوها من مالبسها إلخراجها من الميدان 
وليس للتحرش بها!، وتم نشر الخبر على مساحة صغيرة وبعنوان صغير، وعلى الرغم 

شروق كانت تفاصيله من أن جريدة الشروق نشرت نفس الحادث ولكن الخبر بجريدة ال
مختلفة تمامًا حيث قالت الشروق أن الفتاة تم التحرش بها واالعتداء عليها وأنه لم يكن 

 اعتداء فقط بل هتك عرض الفتاة...وهو عكس ما قالته األهرام تمامًا عن نفس الحادث.
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شوه وخبر آخر بعنوان "التحرش وبيع المواد المخدرة وتصرفات الباعة الجائلين سلوكيات ت -
الثورة" وتم نشر الخبر على مساحة صغيرة وبعنوان كبير ولكن ليس له عالقة بالموضوع 
فالخبر نفسه يتحدث عن حالتان تم التحرش بهما في ميدان التحرير، وليس له عالقة 

 بالمخدرات والباعة الجائلين.
  

رت ونشرت األهرام خبر عن حصول خريطة التحرش الجنسي على جائزة ألمانيا كما نش -
 خبران عن ردود الفعل تجاه التحرش بالنساء في المظاهرات.

  

ومن األخبار المميزة التي نشرتها جريدة  -
األهرام خبر بعنوان "البنات لما بتتعاكس ما 
بتفرحش...مبادرة لمحاربة ظاهرة التحرش 
في مصر" وتناول الخبر السلسلة البشرية 
التي وقف فيها عدد كبير من المواطنين 

ن، وهي أول سلسلة بشرية لمحاربة المصريي
التحرش في مصر، ونشرت األهرام هذا 

الخبر على مساحة متوسطة ونشرت معه صورة كبيرة ملونة للسلسلة البشرية، ومعه 
 عنوان كبير. 

  

أخبار، األول عن  3وعن األخبار التي تتناول ظاهرة التحرش في العالم نشرت األهرام  -
آالف صفارة على  10األرجنتين، حيث وزعت الحكومة تجربة في مدينة كمودور بجنوب 

السيدات الستخدامها للتنبيه عندما يتعرضن للتحرش، وخبر أخر عن حمالت مواجهة 
المرشح الجمهوري للرئاسة  -التحرش في بريطانيا، أما الخبر الثالث فهو عن اتهام كاين 

 األمريكية بالتحرش الجنسي.
  

قضية كتبه فاروق جويدة وخالل المقال ساند جويدة واحد عن ال مقالونشرت األهرام  -
طلب السفيرة ميرفت التالوي بتغليظ العقوبة على المتحرشين، ونشرت األهرام تقرير واحد 
أيضًا عن تقرير مراسلون بال حدود ولم يعرضوا في التقرير سوى ما حدث للثالثة 

 صحفيات من تحرش في ميدان التحرير.
  

أستاذ الطب  –واحد حول القضية مع د.سعيد عبد العظيم محمد  حواركما نشرت األهرام  -
النفسي بجامعة القاهرة، بعنوان "احمي صغيرك 
من التحرش الجنسي" ودار الحوار حول إعطاء 
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خبر
62%

تقرير
15%

حوار
15% مقال

8%

جريدة اليوم السابع

معلومات لألمهات ليحمين أطفالهن من التحرش، وتم نشر الحوار على مساحة متوسطة، 
لطفلة صغيرة تحتضن دبدوب وهي  وتحت عنوان كبير، وُنشر معه صورة كبيرة ملونة

  خائفة، وهذه الصورة معبرة جدًا عن الموضوع ومؤثرة.
  

ومن األشكال الصحفية التي اعتمدت عليها األهرام الكاريكاتير، حيث نشرت األهرام  -
 كاريكاتير واحد تهكمت من خالله على الشخص الذي يقوم بالتحرش أو المعاكسة.

  

كانت محايدة في جزء كبير من تناولها للقضية حيث ونالحظ مما سبق أن األهرام  -
اعتمدت على األخبار كشكل أساسي من األشكال الصحفية في المعالجة، واألخبار 
كقالب صحفي ال يتيح المجال لعرض رأي الصحيفة أو الكاتب بل ينقل الحدث كما هو 

اد الرأي كالمقال وهذا ما جعل الطابع المحايد يغلب على معالجة األهرام للقضية، أما مو 
 والكاريكاتير فكانوا مع المرأة وضد ظاهرة التحرش وضد المتحرشين.

  
 :جريدة اليوم السابع  

تأتي اليوم السابع في المرتبة الرابعة من حيث االهتمام الكمي بقضية التحرش الجنسي،  -
 مادة صحفية. 13حيث نشرت 

 

  
  
  

  
  

  
  :اليوم السابعألشكال الصحفية المستخدمة في جريدة ا

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت عليها  -
ن، وتقريريأخبار،  7جريدة اليوم السابع في تناول قضية التحرش، حيث نشرت 

 ن، ومقال.وحواري
 

عن عميد بالمعاش تحرش بطفلة في حمام سباحة نادي  نشرت خبرلألخبار  فبالنسبة -
المقاولون، وتم نشر الخبر على مساحة متوسطة وعلى خلفية صورة لفتاة صغيرة تبكي، 

 وهي صورة مؤثرة وجذابة.
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كما نشرت خبر عن بلطجيان يعترضان أتوبيس نقل عام الختطاف فتاتين باإلكراه،  -
السابع الخبر على مساحة متوسطة وبعنوان كبير ولكن يؤخذ على اليوم ونشرت اليوم 

السابع أنها نشرت مع الخبر صورة شخصية ألحمد سالم جاد ولم تكتب اليوم السابع 
وظيفة هذا الشخص أو عالقته بالخبر، خاصة وأن اسم هذا الشخص غير موجود بالخبر 

 من األساس!
  

دون عنوان عن الرقم الذي خصصه المجلس كما نشرت اليوم السابع خبر صغير وب -
القومي للمرأة لتلقي شكاوى الفتيات الالتي يتعرضن للتحرش، وعلى الرغم من أن هذا 
الخبر خدمي إال أن اليوم السابع لم تهتم به ولم تعمل على إبرازه بل نشرته على مساحة 

 صغيرة جدًا ودون أي عوامل إبراز وال عنوان.
  

رتها اليوم السابع خبر بعنوان "أب يعاشر أبنته سبع سنين بمساعدة ومن األخبار التي نش -
وأيضًا من األخبار المتعلقة بالتحرش في اليوم السابع تصريح على لسان األم بالدقهلية"، 

نادر بكار بأن حزب النور سوف يتقدم بمشروع قانون لمواجهة التحرش، وتم نقل 
ليل للخبر، ونشرت اليوم السابع خبر عن التصريح كما هو دون تأييد أو معارضة أو تح

الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي للمرأة ضد التحرش وذكر الخبر أن أبرز شكاوى 
النساء جاءت من التحرش بهن في اللجان االنتخابية، وهو خبر مميز حيث لم تنشر أي 

 صحيفة أخرى هذا الخبر.
  

دار عرض إللقاء  40في  678لفيلم كما نشرت اليوم السابع خبرًا حول عرض فرنسا  -
الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، ونشرت أيضًا خبر عن حملة "ابن البلد" 
والتي تهدف إلى مواجهة التحرش في الشوارع ولكن نقلت اليوم السابع عن الحملة أنهم 
ن يروون أن الفتيات أصبحن غير ملتزمات والحملة سوف تقوم بتوعية البنات حتى يعد

للحشمة، ونحن نرى أن هذا الخبر كان يحتاج لمزيد من التفسير والتوضيح والتعليق فليس 
من المنطقي أن تخرج حملة للدفاع عن البنات من خالل توعية البنات بالعودة للحشمة 
فمن باب أولى أن تقوم الحملة بتوعية الشباب بأضرار التحرش والمفاهيم الدينية التي 

ونعتقد أنه كان يجب على اليوم السابع أن تتناول الحملة من تحض على غض البصر، 
خالل تحقيق أو حوار حتى تشرح أن هذا هو رأي شخصي لمؤسسي الحملة وليس 

 بالضرورة أن يكون هذا الرأي صحيحًا، أو أن تلقي الضوء على حملة أخرى.
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رته مجلة نيوزويك اللذان نشرا في اليوم السابع فكان األول حول تقرير أصد التقريرانأما  -
األمريكية والتي ترجع التحرش إلى أنه تكتيك عسكري يضر بالحركة الثورية في مصر، 
وتم وضع صورة كبيرة مع هذا التقرير وعنوانان كبيران هذا باإلضافة إلى نشر الموضوع 

 في الصفحة الثانية وهو ما عمل على إبراز التقرير بشكل كبير.
  

ملة "امسك متحرش" وفيه تناولت اليوم السابع الحملة وخريطة والتقرير الثاني كان حول ح -
التحرش التي أعدتها الحملة، وتم نشر التقرير على مساحة كبيرة وتم وضع معه عناوين 
ملونة وصورتان ملونتان لخريطة التحرش الجنسي، وتم نشر التقرير في الصفحة األخيرة 

 مما عمل أيضًا على إبرازه.
  

التي أجرتها اليوم السابع كان أحدهما مع روث ناتاشا  رات الصحفيةلحواأما بالنسبة ل -
طالبة بريطانية تم االعتداء عليها في ميدان التحرير، وخالل الحوار روت روث  –سميث 

تفاصيل ما حدث لها في ميدان التحرير، وعلى الرغم من اهتمام اليوم السابع بهذا الحوار 
نية) ووضع عنوان كبير للحوار إال أن اليوم السابع ونشره في صفحة متقدمة (الصفحة الثا

لم تنشر أي صور مع الحوار على الرغم من أنه سبق للصحيفة فكان من األفضل أن 
يتم نشر صورًا للفتاة أو التقاط صور للمحررة مع الفتاة أثناء إجرائها الحوار ألن هذا كان 

 سيعطي مصداقية أكبر للحوار.
  

مع إنجي غزالن صاحبة مبادرة خريطة التحرش، وكان الحوار  أما الحوار الثاني فكان -
 حول فوز المبادرة بجائزة ألمانية ألفضل موقع ضد ظاهرة التحرش الجنسي.

  

الوحيد الذي نشرته اليوم السابع حول التحرش كان بعنوان "أتكلمي...في موقع  والمقال -
لتواصل االجتماعي الفيس تقرير على موقع اإباحي" وتحدثت فيه الكاتبة فاطمة خير عن 

التحرش وما تشعر به الفتاة عقب هذه األحداث كما روت بووك والذي تحدثت كاتبته عن 
 ما شاهدته من تحرش حدث أمامها لفتاتان في محطة مترو السادات.

  

ولكن من الناحية  اهتمت بالقضية من الناحية الكميةومما سبق نجد أن اليوم السابع  -
حيث كانت األغلبية في النشر  محايدًا بشكل كبيرالموضوعية كان تحليل اليوم السابع 

لألخبار واألخبار كشكل صحفي بطبيعته محايد، أما األشكال الصحفية األخرى فتناولت 
القضية بشكل إيجابي حيث كانت التقارير والحوارات ضد التحرش وضد ما يحدث 

% 41.7% من المواد الصحفية محايدة تنقل األخبار كما هي، و 50للفتيات، فجاءت 
 % سلبية.8.3إيجابية، و 
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خبر
34%

مقال
33%

تحقيق
33%

جريدة الجمھورية

  
 :جريدة الجمهورية  

تأتي الجمهورية في المرتبة الخامسة من حيث  -
مواد  6التناول الكمي،  فقد نشرت الجمهورية 

  ية التحرش الجنسي.صحفية حول قض
  

ـــدة  ـــي جري األشـــكال الصـــحفية المســـتخدمة ف
 :الجمهورية

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت عليها  -
 ، حيث نشرت خبران، ومقاالن، وتحقيقان.جريدة الجمهورية في تناول قضية التحرش

  

األول حول القانون الجديد الذي أصدرته السعودية ضد التحرش الجنسي، أما  الخبركان  -
الخبر الثاني فكان حول اغتصاب سائقان توك توك لمدرسة أمام طفلتها، وكال الخبران تم 
نشرهما على مساحة صغيرة، ولكن اهتمت الجمهورية بالخبر الثاني بشكل أكبر حيث 

عه عنوان كبير إلبرازه ونشرته في صفحة وضعته داخل إطار ملون (موف) ووضعت م
 متقدمة (الصفحة الثالثة).

  

األول ظاهرة العنف الجسدي ضد المرأة والتي رفضتها الكاتبة أ.سوسن زكي  المقالتناول  -
بشدة، أما المقال الثاني فتناول ما فعلته دينا الفتاة التي أمسكت بالشاب الذي تحرش بها 

رت الكاتبة أ.منى نشأت مدى إعجابها بدينا وما وصممت على تسليمه للشرطة، وأظه
 فعلته مع هذا المجرم.

  

فجاء التحقيق األول تحت عنوان "عقوبات مشددة مع وقف  التحقيقاتأما  -
التنفيذ...المتحرشون يمتنعون" وتناولت الجمهورية القضية في هذا التحقيق من الزاوية 
القانونية واعتمدت على العديد من المصادر ومن ضمنها د.فوزية عبد الستار أستاذة 

ذ القانون الجنائي بحقوق عين ود. نبيل مدحت أستا القانون الجنائي بحقوق القاهرة،
شمس، ود.درية شرف الدين اإلعالمية والمتحدث الرسمي للمجلس القومي للمرأة، وكان 
التحقيق ضد التحرش والمتحرشين وضد عدم تفعيل قانون التحرش، واهتمت الجمهورية 
بإبراز هذا التحقيق من خالل استخدام عنوان جذاب وكبير وصورة كبيرة لشاب يتحرش 

 اة.بفت
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تحقيق
75%

ملف
25%

مجلة حواء

والتحقيق الثاني كان بعنوان "معاكسات وسرقات وموتوسيكالت طائرة...طالبات مدارس  -
األوقاف بالعجوزة بال أمن" 
وتناولت الجمهورية في هذا 
التحقيق مشكلة التحرش التي 
تواجهها فتيات مدرسة العجوزة 
الثانوية، واعتمدت الجمهورية 
في هذا التحقيق على آراء 

ألمور، وبوابين العقارات المجاورة للمدرسة، ومن خالل آرائهم عرضت ومشاهدات أولياء ا
الجمهورية المشكلة وطالبت بتدخل الجهات المختصة لحل هذه المشكلة، ووضعت مع 

 التحقيق صورة كبيرة للشباب وهم ينتظرون الفتيات أمام باب المدرسة.
  

ولتها بشكل إيجابي ومما سبق نجد أن الجمهورية اهتمت بقضية التحرش الجنسي وتنا -
حيث رفضت تمامًا التحرش ولم تكن محايدة في معالجتها حتى في األخبار فالخبر األول 
الذي تناول تغليظ عقوبة التحرش في السعودية على الرغم من أنه خبر عادي ولكنه 
يعطي دالله لصناع القرار في مصر على أن السعودية وهي دولة إسالمية ال تلقي باللوم 

رش على الفتاة ولكن على المتحرش بدليل أنها قامت بتغليظ عقوبة هذا الجرم، في التح
غتصاب نشرته الجمهورية بصيغة التحذير لخبر الثاني الذي تناول حادثة االوأيضًا ا

 للسيدات من سائقين التوك توك ولم تنقل الحادث كما هو فقط.
  

  
 :مجلة حواء  

تأتي مجلة حواء في المرتبة السادسة من حيث االهتمام الكمي بالقضية، حيث نشرت  -
موضوعات عن قضية  4حواء 

التحرش الجنسي، ولم تتنوع 
حواء في القوالب الصحفية 
المستخدمة في تناول القضية 

تحقيقات  3حيث نشرت حواء 
 وملف واحد فقط.

 

األول األسباب التي تجعل كبار السن يتحرشن بالفتيات  التحقيقحيث تناولت حواء في  -
الصغيرات، وأرجعت المصادر قيام الرجال الكبار في السن بمثل هذه األفعال إلى أسباب 
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اجتماعية ونفسية، وتم نشر هذا التحقيق على صفحتين وتم استخدام معه األلوان في 
ناوين الفرعية فكان إخراجه جذاب، والتحقيق بشكل عام كان العنوان ومع الصور وفي الع

مميز فهي المجلة الوحيدة من ضمن المجالت والصحف محل التحليل التي تناولت 
 بتفسير هذه الزاوية من القضية والوقوف على أسبابها.

  

ا أما التحقيق الثاني فكان بعنوان "شعار البنات في دنيا االنفالت..سالمة يا سالمة خرجن -
وجينا بالسالمة"، وتناول التحقيق خوف الفتيات والشباب من الخروج ليًال بسبب التحرش 
والبلطجة وعلى الرغم من نشر التحقيق على صفحة كاملة واستخدام العناوين والصور 
الملونه به إال أنه لم يتناول القضية بشكل عميق ألن التحقيق لم يركز على ظاهرة 

 ز بشكل أكبر على االنفالت األمني.التحرش بشكل أساسي بل رك

  
والتحقيق الثالث جاء بعنوان "اختالط أم أزمة أخالق...تحرش التالمذة، التعليم إنذار  -

اإلصالح" والتحقيق تناول فكرة فصل الوالد والبنات في المراحل التعليمية المختلفة للحد 
إلخراج المميز لهذا من التحرش الذي تتعرض له الفتيات في المدارس، وعلى الرغم من ا

التحقيق إال أنه لم يكن إيجابيًا في معالجته للقضية فالمجلة ترى أن الحل األمثل لتجنب 
التحرش بالفتيات في المدارس هو الفصل بين الجنسين في المراحل التعليمية المختلفة 
وهو أمر غير صحيح وغير منطقي فمن األولى أن يتم تربية النشء على القيم الدينية 
واألخالقية السليمة وليس الفصل بين الجنسين ألن مثل هذه األفعال من شأنها أن تعمل 
على تفاقم المشكلة في الكبر وليس حلها، والغريب في هذا التحقيق أنه تناول زاوية لم يتم 
تناولها من قبل وهو التحرش داخل المدارس وبالرغم من أن التحقيق اعتمد على آراء 

ى حلول لمواجهة التحرش داخل المدارس إال أنهم لم يشيروا ألي المصادر للحصول عل
حوادث تمت داخل المدارس بالفعل، سواء في العدد الذي تم نشر التحقيق فيه أو في 
أعداد سابقة أو الحقة، كما أنه ال توجد أي جريدة أو مجلة أخرى نشرت أي أخبار أو 

خالل فترة التحليل، وهذا موضوعات صحفية عن أحداث تحرش حدثت داخل المدرسة 
يرجع ربما لرغبة المجلة في تناول التحرش من زاوية جديدة فاختارت المدارس على الرغم 
من عدم حدوث أى حوادث خالل هذه الفترة داخل المدارس ولكن ما يحدث من تحرش 
يكون في الشارع وأمام المدارس وترجع مسئوليته لألمن والمجتمع، وبدًال من أن تنقل ما 
يحدث من معاناة المرأة والفتيات الالتي يتعرضن للتحرش باعتبارها مجلة نسائية عريقة 
وتاريخها يشهد بذلك إال أنها اختارت هذه الزاوية وقدمت حلول غير واقعية وطالبت 
بفصل الفتيات عن األوالد لمواجهة التحرش داخل المدرس والذي لم تذكره أي وسيلة 
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حًال كما ذكرنا ولكن هو حل يكرس بأن المرأة هي  إعالمية داخل مصر، وهو ليس
 المسئولة عن التحرش وليست األخالق والتربية.

  

صفحات كاملة  9أما الملف فكان بعنوان "أمنك من أمن مصر" وُنشر الملف على  -
وتناول الملف أعمال العنف والبلطجة التي يتعرض لها المجتمع المصري وتحليلها نفسيًا 

منها طالبات اعيًا وسياسيًا، واعتمدت حواء على عدد من المصادر واجتم واقتصادياً 
المدارس والجامعات حيث تحدثن عن ما يحدث لهن في الشارع المصري من تحرش 

أستاذ الطب النفسي  –، وأيضًا كان من ضمن المصادر د.عادل المدني خاصة بعد الثورة
ب يشعر بالكبت والحرمان وهو بجامعة األزهر، وكان رأيه أن ما يحدث طبيعي وأن الشبا

 يفعل ما يراه من حقه ومن وجهة نظره وأن الدفاع يجب أن يكون من الفتاة.
  

كما نشرت المجلة موضوع داخل الملف بعنوان "احمي نفسك" وبه خدمة قدمتها للقارئات  -
 من خالل شرح بعض الطرق واألساليب البسيطة للدفاع عن النفس ومواجهة المتحرش.

  

تحليلنا لمجلة حواء نجد أن تحليلها لم يكن إيجابيًا بل كان سلبيًا، وعلى الرغم ومن خالل  -
من أن مجلة حواء مجلة نسوية وكان يجب أن تكون في مقدمة الصحف والمجالت دفاعًا 
عن القضية إال أننا وجدنا العكس تمامًا في تناول المجلة للقضية، حيث جاءت المواد 

% بينما المواد التي تناولت الموضوع بشكل 80بنسبة التي توجد مبررات للمتحرشين 
% فقط ولم يتناول أي موضوع الظاهرة بشكل إيجابي وأنها جريمة 20محايد خدمي هو 

وأن المتحرش مجرم، وبالتالي فإن الرسالة التي سوف تصل للقارئ هي أن اللوم يقع كله 
بالتالي يتنافى ذلك مع دور على الفتاة وليس المتحرش وأنها المسئولة الوحيدة عن ذلك و 

الصحافة في تصحيح وتغيير المفاهيم لدى المجتمع وأن تكون انعكاس لما يحدث من 
مشاكل وأن يتم وضعها في إطارها الصحيح خاصة وأن صورة المرأة لدى المجتمع تحتاج 
للكثير من المجهود لكي يتم تصحيحها، فمازال المجتمع ينظر للفتاة الضحية على أنها 

المذنبة، كما أن الغريب هو أن المجلة تناولت قضية التحرش من زاوية لم يتناولها هي 
أحد من قبل وهو التحرش داخل المدارس، بالرغم من أنها لم تنشر أى حوادث من قبل 
حدثت داخل المدارس في أعداد الحقة أو سابقة للموضوع المنشور، ويرجع ذلك لرغبتها 

تلفة، وفي نفس الوقت قدمت حل وهو فصل البنات عن في تناول الموضوع من زاوية مخ
األوالد وهو ما يكرس الصورة الذهنية لدى المجتمع بأن الفتاة الضحية هي المشكلة 
وليست األخالق والتربية السليمة، كما أن الصحف األخرى لم تشر من قريب أو بعيد 

 ألى حوادث تحرش حدثت داخل المدارس.
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خبر
75%

مقال
25%

جريدة األخبار

  
 :جريدة األخبار 

 موضوعات 4 جريدة األخبار نشرت -
 .عن قضية التحرش

 
 

  :األخباراألشكال الصحفية المستخدمة في جريدة 
الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت عليها  -

 أخبار، ومقال واحد. 3، حيث نشرت جريدة األخبار في تناول قضية التحرش
 

األول أن المتظاهرين في التحرير أنقذوا فتاة من يد متحرشين مزقوا  الخبروتناول  -
مالبسها، وتم نقل الخبر كما هو فقط، أما الخبر الثاني فكان اعتذار د.البرادعي على 

خبر صفحته على التويتر لضحايا التحرش من نساء مصر باسم كل المصريين، أما ال
أمسك متحرش" وتناول هذا الخبر خريطة التحرش  6069الثاني فكان تحت عنوان "ألو...

الجنسي في مصر، وكان هذا الخبر مميز جدًا من حيث التناول واإلخراج فعلى الرغم من 
أنه خبر إال أن جريدة األخبار تناولته 
من زاوية التهديد للمتحرش وأنه أصبح 
ه من الممكن أن يتم القبض علي

والوصول إليه بسهولة من خالل 
التحرش، أما من الناحية خريطة 

اإلخراجية فقد استخدمت األخبار عنوان جذاب وكبير ونشرت الخبر على مساحة كبيرة 
ونشرت معه صورة كبيرة ملونة لفتاة تواجه شباب يتحرش بفتيات، كما وضعت األخبار 

 متحرش. مع هذا الخبر مقدمة قوية تحمل تهديدًا واضحًا لل
  

والخبر الثالث كان حول اغتصاب طالبة في البساتين، ونقلت األخبار الحادث كما هو  -
 ووضعته في صفحة الحوادث.

  

فتناول طلب السفيرة ميرفت التالوي في تغليظ العقوبة على المتحرشين وأيدت  المقالأما  -
 كاتبة المقال هذه الفكرة من أجل مواجهة التحرش.

  

المادة التحريرية التي نشرتها جريدة األخبار إال أن معالجتها للقضية وعلى الرغم من قلة  -
 كانت إيجابية فكانت المواد التي نشرتها كانت ضد التحرش ومع الفتيات، بل وتميزت
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خبر
50%

مقال
50%

جريدة الوفد

أمسك متحرش" حيث استطاعت جريدة األخبار أن  6069األخبار بخبر "ألو... جريدة
 بر.توجه رسالة تهديد للمتحرشين من خالل هذا الخ

  
  
  
 :جريدة الوفد 

حيث  وجريدة األخبار تساوت جريدة الوفد من حيث المعالجة الكمية مع مجلة حواء -
موضوعات فقط عن قضية التحرش  4نشرت الوفد 

الجنسي، وأيضًا تساوت مع مجلة حواء من حيث عدم 
التنوع في استخدام القوالب الصحفية المختلفة في 

ة حيث لم تستخدم الوفد سوى قالبان فقط معالجة القضي
 هم الخبر والمقال، فنشرت خبران ومقاالن عن القضية.

 

األول كان بعنوان "في الصين اللي يتعاكس يتعلق" وخالل هذا الخبر نقلت الوفد  الخبر -
القانون الجديد الذي طبقته الصين حيث طبقت 
على أن من يقوم بالمعاكسة أو التحرش يتم 

وبالفعل نشرت الوفد مع تعليقه على عمود نور 
لونة وكبيرة لشاب معلق على م الخبر صورة

ة جدًا، ونقلت الوفد نور وهي صورة معبر عمود 
الخبر كما هو وطالبت بتطبيقه في مصر وهو 

  انفراد لجريدة الوفد حيث لم تنشر مثيالتها من الصحف هذا الخبر.
  

والخبر الثاني كان بعنوان "التحرش القاتل" وهو خبر صغير حول فتاة قتلت شاب تحرش  -
رغم أهميته ولكن يشكر بها من خالل طعنه بآله حادة، وهو خبر صغير وليس به صورًا 

للوفد اهتمامها بنشر هذا الخبر فهو يقدم رسالة تهديد واضحة للمتحرشين بأنه من الممكن 
 أن يعرضوا حياتهم للخطر بسبب أفعالهم الدنيئة، وقد يكون مثل هذا الخبر رادع لهم.

 

مينة النقاش فاألول كان بعنوان "المتحرشون بالثورة" وتناولت فيه الكاتبة أ.أ المقاالتأما  -
والذي تحدثت فيه عن وقائع التحرش التي حدثت في مليونية اإلصرار وأن الهدف هو 

والمقال الثاني فكان بعنوان "ابحث عن المرأة" وقالت فيه  التحرش بالثورة وليس بالفتيات،
الكاتبة د.عزة أحمد هيكل أنه من قديم األزل والمجتمع يحمل المرأة أسباب كافة 
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تحقيق
33%

تقرير
67%

مجلة نصف الدنيا

دت د.عزة أن هذا غير حقيقي وأن المرأة ليست السبب في التحرش بل هي المشكالت وأك
 ضحية ويجب على المجتمع أن يراجع نفسه.

  

اقتصر ونالحظ مما سبق عدم اهتمام جريدة الوفد بالقضية وعدم اهتمامهم بمتابعتها بل  -
ان كافي التناول لقضية التحرش بنشر خبران عن التحرش وهما خبران مميزان ولكنهم غير

والمقاالت التي تم نشرها عن التحرش هي  لتغطية األحداث التي حدثت وتتعلق بالتحرش،
آراء كتابها وليس رأي الصحيفة ولكن يحسب للوفد نشرها للمقاالن وٕان كانت أسباب 
النشر غير معروفة فهل نشرت الوفد هذان المقاالن القتناعها بخطورة قضية التحرش 

 لكاتبتان كبار؟الجنسي أم نشرتهما ألنهما 

  
 :مجلة نصف الدنيا 

على الرغم من قلة اإلهتمام بالمعالجة  -
الكمية للقضية في مجلة نصف الدنيا 

موضوعات فقط، وأيضًا  3حيث نشرت 
هتمام في التنوع في األشكال عدم اال

الصحفية المستخدمة في معالجة 
القضية حيث نشرت حواء  تقريران 

 وتحقيق واحد.
 

 مجلة نصف الدنيا قدمت موضوعًا متميزًا في معالجتها لهذه القضية وهو التحقيق.إال أن  -
 

راء الفتيــات والســيدات فــي صــعيد مصــر عــن ســبب ظــاهرة التحــرش آ التحقيــقحيــث تنــاول  -
ورؤيتهم لمستقبل هذه الظاهرة فـي مصـر، باإلضـافة إلـى مواقـف تحـدث لهـن فـي الشـارع ، 

يتعرضــن للتحــرش فــي صــعيد  الالتــيب الســيدات رســاات تتنــاول نســكمــا عــرض التحقيــق لد
هــتم برصــد الظــاهرة فــي صــعيد جــدًا ألنــه التحقيــق الوحيــد الــذي ا مصـر، وهــو تحقيــق مميــز

مميـــزًا حيـــث وضـــع معـــه  صـــفحات وكـــان إخراجـــه 4مصـــر، وتـــم نشـــر هـــذا التحقيـــق علـــى 
عي الـذي كبيرة، والغريب في هذا التحقيق أنه أظهـر الـو  وصور ملونة عناوين كبيرة وملونة

لــدى المــرأة الصــعيدية فجمــيعهن يــروون أن الســبب فــي تفشــي الظــاهرة هــو الكتمــان وعــدم 
التصدي لها ولكنهن ال يستطعن التصريح بما يحدث لهن ألن المجتمـع الصـعيدي مجتمـع 

 مغلق ويلقي باللوم دائمًا على المرأة.
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خبر
67%

شكوى
33%

جريدة أخبار اليوم

الـذي تـم نشـره علـى الفـيس إبـاحي يـدك وتقريـر موقـع األول فتناول حملـة قطـع ا التقريرأما  -
مــن الفضــاء اإللكترونــي بهــدف مواجهــة  نشــأتك، وتنــاول هــذا التقريــر الحركــات التــي بــو 

يـر إيجـابي حيـث أظهـر أن مشـكلة التحـرش تكمـن فـي المتحـرش ولـيس ر التحرش وكـان التق
في الفتاة فالفتاة ضحية، والتقريـر الثـاني كـان تحـت عنـوان "الـدفاع عـن الـنفس ضـرورة فـي 

لبلطجــة" وتنــاول التقريــر طــرق الــدفاع عــن الــنفس للنســاء عنــد محاولــة إختطــافهن أو زمــن ا
 التحرش بهن من خالل حركات بسيطة.

  

على الرغم من قلة المواد الصحفية المنشـورة عـن القضـية وعـدم متابعـة القضـية مـن خـالل  -
القضـية  النشر المستمر عنها إال أن تناول مجلة نصف الدنيا للقضية إيجابي فهـي تناولـت

مــن منظــور نســائي ولــيس مــن المنظــور الــذكوري المتطــرف، ولكــن هــذا ال يمنــع أن مجلــة 
حيـــث أنهـــا تعتبـــر مـــن المجـــالت نـــت مقصـــرة فـــي تناولهـــا لهـــذه القضـــية، نصـــف الـــدنيا كا

النسـائية المصـرية التـي لهـا بـاع طويـل فــي تنـاول قضـايا المـرأة وهـي األولـى بتنـاول قضــية 
 حية فيها هي المرأة أو الفتاة.مثل التحرش خاصة وأن الض

  
 :جريدة أخبار اليوم 

مع مجلة نصف  تساوت جريدة أخبار اليوم -
الدنيا في المعالجة الكمية للقضية ولكنهم لم 

حيث لم  ان في المعالجة الموضوعيةيتساو 
تهتم أخبار اليوم بقضية التحرش الجنسي 
فنشرت ثالثة موضوعات فقط عن القضية، 

 خبران وشكوى.
 

األول كان حول خريطة التحرش  الخبر -
التحرش  الجنسي، والثاني حول فكرة تخصيص مترو للسيدات في اليابان لمواجهة

 الجنسي.
  

ش شباب مدارس اإلعدادي شتكى من تحر فكانت من مواطن من الدقهلية ا الشكوىأما  -
 والثانوي بالبنات أثناء خروجهن من المدارس وغياب األمن.

 

 تم فردها للموضوعات،والعامل المشترك في األخبار والشكوى هو صغر المساحة التي  -
جدًا وبعناوين صغيرة ودون أي عوامل  نشروا على مساحات صغيرةفالخبران والشكوى 
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 18للجريدة، فالشكوى نشرت في الصفحة الـ الداخليةكما تم نشرهم في الصفحات إبراز 
  على الرغم من أهميتها وأهمية أن تصل للمسئولين.

  

  
 

  : تحليل التغطية الصحفية لقضية التحرش الجنسي:ثالثاً 
 

أنها اهتمت  التحرش الجنسي وجدنا لقضية جريدة الشروق تحليلنا لتناول من خالل -
بالظاهرة كمًا وكيفًا، حيث احتلت الشروق موقع الصدارة في االهتمام بقضية التحرش 

% من إجمالي المواد المنشورة عن التحرش في 22.22الجنسي، ونشرت الشروق 
 الصحف محل التحليل.

 

ولم تكتفي الشروق بنقل الظاهرة داخل مصر فقط بل عملت على نقل ما يحدث في   -
حن نرى أن هذه المعالجة كانت إيجابية جدًا من الشروق ألنها عرضت القضية العالم ون

على أنها موجودة في كافة دول العالم وأكثرها تقدمًا مثل أمريكا ووجودها في مصر 
والتحدث عنها ال يعني تشويه سمعة مصر بل يعني ضرورة الرصد والتصدي لهذه 

 الظاهرة. 
 

وق أولت اهتمامًا خاصًا للقضية وعملت على إبراز وأيضًا من المالحظ أن جريدة الشر  -
 موادها من خالل فرد المساحات الكبيرة لها، واستخدام األلوان في العناوين والصور.

  

واتخذت الشروق موقف المرأة وأنها ضحية وليست السبب كما يقول البعض، كما الحظنا  -
موضوع في أعداد أن تغطية جريدة الشروق تميزت باالستمرارية حيث نشرت عن ال

مختلفة ولم يتوقف تناولها في عدد واحد أو شهر واحد فقط، وكذلك أعطت الشروق 
ابات الشباب على راء الشباب حول هذه القضية من خالل رصد التدوينات وكتاهتمامًا آل

 .كموقع الفيس بو 
 

يــزت اليــوم فتميــزت أيضــًا بكثــرة المــادة المنشــورة عــن القضــية كمــا تم جريــدة المصــريأمــا  -
باعتمادها على مصـادر ذكوريـة ضـد التحـرش والمتحرشـين وهـو أمـر جيـد أن تعتمـد علـى 
رجال يـرون أن الرجـل هـو المخطـئ فـي قضـية التحـرش، وكـان تناولهـا للقضـية مـع المـرأة 

 وضد التحرش الجنسي.
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ولكن بشكل عام كان يجب على المصري اليوم أن تعتمد بشكل أكبر على التحقيقات فـي  -
القضية ألن التحقيق يعطي الفرصة للصحيفة فـي تنـاول القضـية بشـكل أعمـق  تحليل هذه

 ومن كافة جوانبها.
 

اهتمت بالقضية من الناحية الكمية ولكـن مـن الناحيـة الكيفيـة لـم تهـتم فعلـى  جريدة األهرام -
الــرغم مــن الكثافــة الكميــة فــي معالجــة األهــرام لقضــية التحــرش الجنســي إال أن األهــرام لــم 
تتنوع فـي اسـتخدام األشـكال الصـحفية المختلفـة لمعالجـة القضـية كمـا نالحـظ الغيـاب شـبه 

يــة كــالتحقيق، والحــوار حيــث لــم تنشــر األهــرام ســوى حــوار التــام لألشــكال الصــحفية التحليل
 واحد ولم تنشر أي تحقيق عن هذه القضية.

 

واعتمـــدت األهـــرام علـــى األخبـــار كشـــكل أساســـي مـــن األشـــكال الصـــحفية فـــي المعالجـــة،  -
واألخبار كقالب صحفي ال يتيح المجال لعرض رأي الصحيفة أو الكاتب بل ينقـل الحـدث 

لطابع المحايد يغلب على معالجة األهـرام للقضـية، أمـا مـواد الـرأي كما هو وهذا ما جعل ا
 كالمقال والكاريكاتير فكانوا مع المرأة وضد ظاهرة التحرش وضد المتحرشين.

  

ولكن من األشياء الملفتة في معالجة األهرام نشرها لخبر بعنوان "النيابة تبدأ تحقيقاتها  -
" وعرضت األهرام الحادث على أنه رفض من بواقعة تجريد ألمانية من مالبسها بالتحرير

المتظاهرين على دخول الفتاة األجنبية للميدان وأن الشباب جذبوها من مالبسها 
إلخراجها من الميدان وليس للتحرش بها!، وتم نشر الخبر على مساحة صغيرة وبعنوان 

ث قالت صغير، أما جريدة الشروق فنشرت نفس الحادث ولكن بتفاصيل مختلفة تمامًا حي
الشروق أن الفتاة تم التحرش بها واالعتداء عليها وأنه لم يكن اعتداء فقط بل هتك 
عرض للفتاة...وهو عكس ما قالته األهرام عن نفس الحادث، ولم يعتذر أيًا منهم أو 

تحري الدقة في نقل يعلن عدم دقة الخبر المنشور به حتى اآلن وهو أمر يعكس عدم 
 من التخبط اإلعالمي التي تعاني منها بعض وسائل اإلعالم.األخبار كما يعكس حالة 

 

بنشرها ألخبار مختلفة لم تتطرق إليها مثيالتها من الصحف حيث  اليوم السابعتميزت  -
تي لم تركز على حوادث التحرش في ميدان التحرير بل ركزت على حوادث التحرش ال

 رها لخبر شكاويسابع بنشوأيضًا انفردت اليوم التحدث يوميًا في الشارع المصري، 
 .نتخابيةيدات من التحرش بهن في اللجان اإلالس
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التي  % من المواد الصحفية50حيث أن  معالجة اليوم السابع محايدةوبشكل عام جاءت  -
كانت % 41.7محايدة تنقل األخبار كما هي، و  نشرتها اليوم السابع عن القضية كانت

 سلبية.كانت % 8.3إيجابية، و 
  

اهتمت بقضية التحرش الجنسي وتناولتها بشكل إيجابي حيث رفضت  لجمهوريةجريدة ا -
تمامًا التحرش ولم تكن محايدة في معالجتها حتى في األخبار فالخبر األول الذي تناول 
تغليظ عقوبة التحرش في السعودية على الرغم من أنه خبر عادي ولكنه يعطي دالله 

وهي دولة إسالمية ال تلقي باللوم في التحرش لصناع القرار في مصر على أن السعودية 
على الفتاة ولكن على المتحرش بدليل أنها قامت بتغليظ عقوبة هذا الجرم، وأيضًا الخبر 
الثاني الذي تناول حادثة االغتصاب نشرته الجمهورية بصيغة التحذير للسيدات من 

 سائقين التوك توك ولم تنقل الحادث كما هو فقط.
  

شر حيث نجريدة الوفد من حيث المعالجة الكمية اء مع جريدة األخبار و مجلة حو تساوت  -
وهو ال يتناسب مع توجه كل منهم فمجلة حواء موضوعات عن القضية،  4كل منهم 

مجلة نسائية مصرية لها تاريخ طويل ومتخصصة في قضايا المرأة، وكان يجب أن تكون 
الغير متخصصة في شئون المرأة، تغطيتها تختلف عن باقي الصحف اليومية واألسبوعية 

فكان يجب أن تكون أعمق وأن تتناول الظاهرة من مختلف الزوايا التي تنقل للمجتمع 
 صورة صحيحة للمرأة بأن من تتعرض للتحرش ليست هي المذنبة بل الضحية.

 

كانت معالجتها لألسف سلبية حيث أنها نشرت ثالثة تحقيقات، األول منهم  مجلة حواء -
ب ومبررات لكبار السن لجعلهم يتحرشون والثاني لم يتناول ظاهرة التحرش بل أوجد أسبا

تناول اإلنفالت األمني واآلثار التي ترتبت عليه من تحرش وبلطجة والثالث عن التحرش 
في المدارس في معالجته للقضية فالمجلة ترى أن الحل األمثل لتجنب التحرش بالفتيات 

ين في المراحل التعليمية المختلفة وهو أمر غير في المدارس هو الفصل بين الجنس
صحيح وغير منطقي فمن األولى أن يتم تربية النشء على القيم الدينية واألخالقية 
السليمة وليس الفصل بين الجنسين ألن مثل هذه األفعال من شأنها أن تعمل على تفاقم 

ية التحرش من زاوية ، والغريب هو أن المجلة تناولت قضالمشكلة في الكبر وليس حلها
لم يتناولها أحد من قبل وهو التحرش داخل المدارس، بالرغم من أنها لم تنشر أى 
حوادث من قبل حدثت داخل المدارس في أعداد الحقة أو سابقة للموضوع المنشور، 
ويرجع ذلك لرغبتها في تناول الموضوع من زاوية مختلفة، وفي نفس الوقت قدمت حل 

األوالد وهو ما يكرس الصورة الذهنية لدى المجتمع بأن الفتاة  وهو فصل البنات عن
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الضحية هي المشكلة وليست األخالق والتربية السليمة، كما أن الصحف األخرى لم تشر 
 من قريب أو بعيد ألي حوادث تحرش حدثت داخل المدارس.

  

بنات وتجاربهن مع التحرش وهو يوحي بإيجابية فكرة راء الفتيات والأما الملف فتناول آ -
التي تم االعتماد عليها كانت ترى أن السبب هو الفتاة المصادر المتخصصة الملف ولكن 

أستاذ الطب النفسي بجامعة األزهر، وكان رأيه أن  –وأنها المذنبة وهو د.عادل المدني 
يفعل ما يراه من حقه من ما يحدث طبيعي وأن الشباب يشعر بالكبت والحرمان وهو 

 وجهة نظره وأكد أن الدفاع يجب أن يكون من الفتاة.
  

والموضوع الوحيد الذي كان إيجابي بمجلة حواء هو التقرير الذي أعدته داخل الملف عن  -
وهذه معالجة يؤسف لها ألن مجلة حواء مجلة المتحرشين، طرق الدفاع عن النفس ضد 

كما لحملة شرسة ضد التحرش وليس العكس، درة نسويه وكان يجب أن تكون هي المتص
أنه رغم إيجابية أن المجلة تنشر طرق الدفاع عن النفس ضد المتحرشين إال أنها لم 
تتطرق إلى أن هناك دور يجب أن تلعبه الدولة في مواجهة هذه الظاهرة أو دور لألمن 

الحركات بتغليظ  للحفاظ على أمن األفراد أو أن تتبنى قانون التحرش الذي تطالب فيه
عقوبة المتحرش ولكنه ما لم يحدث وكانت مفاجأة باعتبار أن مجلة متخصصة في شئون 

 المرأة أولى لها أن تكون صاحبة مبادرة.
  

على الرغم من قلة المادة التحريرية التي نشرتها األخبار إال أن معالجتها  جريدة األخبار -
ها ضد التحرش ومع الفتيات، بل وتميزت للقضية كانت إيجابية فكانت المواد التي نشرت

أمسك متحرش" حيث استطاعت أن توجه رسالة تهديد  6069األخبار بخبر "ألو...
 للمتحرشين من خالل هذا الخبر.

  

لم تهتم بالقضية ولم تهتم بمتابعتها بل اكتفوا بنشر خبران عن التحرش وهم  جريدة الوفد -
والمقاالت التي تم نشرها عن التحرش هي آراء بالفعل خبران مميزان ولكنهم غير كافيان، 

كتابها وليس رأي الصحيفة ولكن نشر الوفد للمقاالت يعتبر مؤشر إيجابي وٕان كانت 
أسباب النشر غير معروفة فهل نشرت الوفد هذان المقاالن القتناعها بخطورة قضية 

 التحرش الجنسي أم نشرتهما ألنهما لكاتبتان كبار؟
 

حيث نشر  في المعالجة الكمية للقضية مجلة نصف الدنيامع  اليوم جريدة أخبارتساوت  -
 ان في المعالجة الموضوعيةولكنهم لم يتساو  كل منهما ثالثة موضوعات عن القضية،

 مثل مجلة نصف الدنيا. يحيث لم تهتم أخبار اليوم بقضية التحرش الجنس
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على الرغم من قلة المواد الصحفية المنشورة عن القضية وعدم متابعة  مجلة نصف الدنيا -
القضية من خالل النشر المستمر عنها إال أن تناول مجلة نصف الدنيا للقضية إيجابي 
فهي تناولت القضية من منظور نسائي وليس من المنظور الذكوري المتطرف، ولكن هذا 

تناولها لهذه القضية ألنها مجلة نسوية  ال يمنع أن مجلة نصف الدنيا كانت مقصرة في
وكان يجب أن تكون أكثر تناوًال وعمقًا في تناول هذه القضية  متخصصة في شئون المرأة

 تحديدًا.
 

في المرتبة قبل األخيرة من حيث االهتمام الكمي والكيفي بقضية  جريدة أخبار اليومتأتي  -
رهم جميعًا على مساحة حيث نشرت ثالثة موضوعات فقط وتم نشالتحرش الجنسي 

 كما تم نشرهم في الصفحات الداخليةوبعناوين صغيرة ودون أي عوامل إبراز صغيرة 
 .للجريدة

  

أما المرتبة األخيرة فتأتي فيها مجلة صباح الخير حيث لم تنشر صباح الخير أي مادة  -
صحفية عن قضية التحرش الجنسي وهي المجلة الوحيدة ضمن الصحف والمجالت محل 

ت القضية بشكل كامل مما يعكس عدم اهتمامها بواحدة من أهم التحليل التي أهمل
 القضايا التي تخص المرأة وتمثل ضررًا كبيرًا لها.

  

تبنــت الجانــب النســوي فــي تناولهــا الصــحف محــل الرصــد وممــا ســبق نجــد أن أكثريــة  -
 نســبةفــي حــين كانــت  %)،54,5التحــرش الجنســي وذلــك بنســبة ( لقضــيةومعالجتهــا 

%)، أما نسبة الصحف التـي تناولـت 27.27الصحف التي تناولت الظاهرة بشكل محايد (
%)، وكان محررو جريدة "الشروق" هم األكثر تأييـدًا 18.18القضية بشكل سلبي فكانت (

للقضـــية، فـــي حـــين كـــان محـــررو اليـــوم الســـابع األكثـــر حياديـــة فـــي تنـــاول القضـــية محـــل 
 الدراسة.

تنــاول المجــالت المتخصصــة للمــرأة لهــذه القضــية وأبعادهــا  عــدمومــن األشــياء الملفتــة  -
مـرات فقـط، فـي  4، فمجلة حواء تناولتـه بالشكل المتوقع والكافي على الرغم من أهميتها

حــين وجــدنا تغطيــة مجلــة نصــف الــدنيا للقضــية كــان ثالثــة مــرات فقــط، واألســوأ أن مجلــة 
ررات للمتحرشــين ولــم حــواء هــي المجلــة الوحيــدة ضــمن صــحف الرصــد التــي أوجــدت مبــ

 تتناول القضية على أنها جريمة في حق المرأة.
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تميز النشر في قضية التحرش الجنسي باالستمرارية حيث لم يرتبط النشر حول القضية  -
بحادث معين أو بتوقيت معين بل كان هناك توازن في طرح القضية خالل الشهور 

 المختلفة.

 

تتبناها جمعية نهوض وتنمية المرأة والخاصة بمشروع "تمكين المرأة في في إطار الحمالت اإلعالمية التي 
بإجراء دراسة بعنوان "ظاهرة التحرش الجنسي...أسباب وٕاحصـائيات" تناولـت  العشوائيات" فإن الجمعية قامت

  خاللها ظاهرة التحرش الجنسي في المناطق العشوائية وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج من أهمها:
  

 

% مـــن الفتيـــات والنســـاء المصـــريات 92الفئـــة العمريـــة األكثـــر عرضـــه إلـــى التحـــرش: أثبتـــت الدراســـة أن  -1
% مـن عينـة الدراسـة أنهـن لـن يتعرضـن للتحـرش 8تعرضن للتحرش باختالف أعمـارهن فـي حـين أكـدت 

هـن من قبل ، وعلى الرغم من ذلك عند سؤال نفس المفردات فيما بعد إذا كنا قـد حكـين ألحـد أن حـدث ل
تحرش قبل ذلـك ذكـرن أنهـن حكـين وأنهـن تعرضـن لمواقـف عديـدة، ونعتقـد أن السـبب فـي ذلـك أن هنـاك 
الكثيــر مــن النســاء والفتيــات يخجلــن مــن إخبــار أحــد أنــه تــم التحــرش بهــن خاصــة فــي المنــاطق العشــوائية 

 التي تم إجراء الدراسة بها.

تعرضــن للتحــرش بغــض النظــر عــن المظهــر المظهــر العــام: أكــدت الدراســة أن جميــع الفتيــات والنســاء ي -2
فالعينـــة شـــملت نســـاء وفتيـــات بـــدون حجـــاب وأخريـــات بالحجـــاب وأيضـــًا اللـــواتي يرتـــدين الخمـــار وأيضـــًا 

  منتقبات وأكدت الدراسة أن الجميع يتعرض للتحرش حتى المنتقبة.
فظـــي حيـــث مظـــاهر التحـــرش التـــي تتعـــرض لهـــا الفتيـــات والنســـاء: جـــاء فـــي المرتبـــة األولـــى التحـــرش الل -3

% مــن عينــة الدراســة إلــى التحــرش اللفظــي بــدون اســتخدام األلفــاظ الجنســية ، وجــاء فــي 61.2تعرضــت 
%، ثــم جــاء اللمــس 18.5المرتبــة الثانيــة التحــرش اللفظــي باســتخدام األلفــاظ الجنســية حيــث بلغــت نســبته 

بالترتيـب، وأكـدت  %7.14% و 10والنظرات الفاحصة فـي المرتبـة الثالثـة والرابعـة حيـث بلغـت نسـبتهما 
 % من عينة الدراسة أنهن يتعرضن للتحرش بجميع أشكاله.2.8

أماكن التحرش: جاء الشـارع علـى قمـة األمـاكن التـي تتعـرض فيهـا المـرأة المصـرية للتحـرش حيـث بلغـت  -4
%، ثــــم 37.3% ، تــــاله المواصــــالت بنســــبة 59.7تــــي تعرضــــن للتحــــرش فــــي الشــــارع النســــبة النســــاء ال

%، في حين لم تتعرض وال مفردة من مفردات العينة إلى التحرش فـي المنـزل أو 982.الجامعات بنسبة 
 المدرسة أو العمل.

% مـن 40أوقات ومناسبات التحرش: أكدت عينة الدراسة أنه ال يوجد وقت محدد للتحـرش حيـث ذكـرت  -5
تحــرش الفتــرة عينـة الدراســة أن التحـرش يــتم فـي جميــع األوقـات، وجــاء علــى قمـة األوقــات التـي يــتم فيـه ال

 %.24%، تاله األوقات المتأخرة بنسبة 38من العصر للعشاء حيث بلغت نسبته 

% مـن 30% من العينة أن الولـد هـو المتسـبب فـي التحـرش فـي حـين ذكـرت 52أسباب التحرش: أكدت  -6
كمـا  % مـن العينـة أن الفتـاة هـي السـبب،18العينة أن كًال من الولد والفتاة سببًا في الظـاهرة، بينمـا تـرى 

أكــدت عينــة الدراســة أنــه ال توجــد مناســبة محــددة يــتم فيهــا التحــرش حيــث كانــت النســب متقاربــة جــدًا بــين 
% مـــن العينـــة أن األعيـــاد هـــي األوقـــات التـــي يـــتم فيهـــا 36أيـــام األعيـــاد واأليـــام العاديـــة، حيـــث قالـــت 
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انــت أعيــاد أو % مــن العينــة أن التحــرش يحــدث فــي جميــع األوقــات ســواء ك34التحــرش، فــي حــين قالــت 
ولكـن عنـد التحـدث بشـكل أكثـر  ن التحرش يحدث في األيام العاديـة،% من العينة أ30أيام عادية، وأكد 

ــًا فــي هــذا الموضــوع مــن خــالل توجيــه أســئلة تفصــيلية غيــرت أغلب عينــة الدراســة إجــابتهن حيــث  يــةعمق
تحـرش لهـا، علـى الـرغم % من عينة الدراسة أن لبس الفتاة هـو السـبب األساسـي فـي حـدوث ال54ذكرت 

من أن نفس هذه المفردات هن اللواتي تعرضن للتحرش وهن يرتدين النقاب والخمار!! ونعتقد أن السـبب 
في ذلك االزدواجية التي تفكر بها نساء وفتيات المناطق المهمشة حيث يتم تنشئتهن على أنهـن أقـل مـن 

نـــرى أنـــه مـــن الهـــام جـــدًا تصـــحيح هـــذه  الرجـــال وأنهـــن المســـئوالت عـــن أي خطـــأ يرتكبـــه الرجـــال، ولهـــذا
 المفاهيم لدى الفئات المهمشة والفقيرة.

وذلـك بنسـبة  سـنة 35إلى  20ي الفئة العمرية من أعمار المتحرشين: جاءت النسبة األكبر للمتحرشين ف -7
 40% ، تالهـــا الفئـــة العمريـــة مـــن 22.5بنســـبة  ســـنة 20علـــى  12ا الفئـــة العمريـــة مـــن %، تالهـــ40.3

 % من عينة الدراسة أن جميع األعمار تقوم بالتحرش.21.8%، في حين ذكرت 14.5فأكثر بنسبة 

% مـن عينـة الدراسـة أنهـن يـوبخن مـن قـام بـالتحرش بهـن 52رد فعل النساء تجاه واقعة التحرش: ذكرت  -8
% مـن عينـة الدراسـة 6التحـرش بهـن، كمـا قالـت  % من العينة أنهن يصمتن حين يـتم42في حين قالت 

أنهن يستعينون بأحد من المارة، أما مـن حيـث رد الفعـل الرسـمي تجـاه واقعـة التحـرش فأكـدت الدراسـة أن 
% مــن 12حرشــين فــي المقابــل قــام % مــن النســاء المتحــرش بهــن لــم يقمــن بتحريــر محضــر ضــد المت88
% مــنهن فقــط وجــدن تعــاون مــن الشــرطة، فــي 2ن الدراســة بتحريــر محاضــر ضــد المتحرشــين ولكــ عينــة

% مـــنهن لـــم يجـــدن أي تعاونـــًا مـــن الشـــرطة بـــل علـــى العكـــس قـــوبلن بـــالرفض واالســـتهجان 10حـــين أن 
 واالستهزاء.

% مـــن عينـــة الدراســـة أن المـــارة فـــي الشـــارع ال يســـاعدوهن 64.5رد فعـــل الشـــارع تجـــاه التحـــرش: أكـــدت  -9
% مـن الشـارع المصـري يصــمت أمـام التحـرش فــي 63ن ث لهـن تحــرش حيـث أكـدت العينــة أدعنـدما يحـ
ـــاة 35.5% يضـــحكون عنـــد حـــدوث تحـــرش أمـــامهم!، فـــي المقابـــل 1.5حـــين أن  % يقمـــن بمســـاعدة الفت

 المتحرش بها من خالل توبيخ المتحرش.

% مـن عينـة الدراسـة أنهـن ال 94جاء هذا السؤال بنتيجة مخيفة ومقلقة حيث أكـدت الشعور باألمان:  -10
ان فـــي شـــوارع بالدهـــن وبعضـــهن أصـــبحن يخشـــين النـــزول إلـــى الشـــارع بمفـــردهن بســـبب يشـــعرن باألمـــ

  التحرش وهذه نتيجة كبيرة ومخيفة بالفعل مما تستحق من الجميع العمل سويًا للتصدي لها.
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  الفصل الخامس

 زواج القاصرات

طفل غير ال هوقاصر والعام كما ينص القانون,  18زواج القاصرات.. هو زواج من هم دون 
حيث ال يمكنه التصرف في ماله او تجارته أو  "ناقص االهليه" أيضاً  كامل االهليه ويطلق عليه

  يتطلب انسان كامل األهلية وقادر على تأسيس اسره وتحمل مسئوليه. ألن الزواجالزواج 
  

فيه أن ظاهرة زواج القاصرات في مصر تعد من الكوارث االجتماعية واألخالقية مما ال شك و 
التي يمكن أن تدمر المجتمع المصري، ورغم أنها ظاهرة قديمة إال أنها انتشرت في السنوات 

حيث يلجأ األهالي في القرى والنجوع الفقيرة إلى زواج بناتهن  األخيرة بصورة خطيرة ومرعبة.
ألن هناك فتيات يبلغون في  حتى يجلبون أموال ألنفسهم، وبالطبع هذه كارثة متى يبلغون جسدياً 

سنه ولكن هذا ال يعني أن الفتاة أصبحت ناضجة وتستطيع الزواج  12سنوات و 9سن مبكر 
  وتحمل مسئولية أسرة.

  

حيــث صــدرت تقــارير ودراســات عديــدة تتنــاول قضــية زواج القاصــرات فــي مصــر فهنــاك تقريــر " 
، وهو تقرير يتناول الدولـة 1 2009االتجار بالبشر" الذي صدر عن وزارة الخارجية األمريكية عام

التي ال تعمل حكومتهـا علـى مكافحـة االتجـار بالبشـر، ولألسـف جـاءت مصـر ضـمن هـذه الـدول 
اصرات حيث أكد التقرير وجود أثريـاء خليجيـين يـزورون مصـر للـزواج مـن فتيـات بسبب زواج الق

بما يعرف بظاهرة الزواج المؤقت ويتم عادة ترتيبـه عـن طريـق سماسـرة  18ممن هن دون سن الـ 
  أو أهل الفتاة. 

  

 وزارة الدولة لألسرة والسكان والمجلس القومي للطفولة واألمومة كما توجد دراسة هامة قام بها
بدراسة بعنوان "ال لزواج األطفال" وتم نشر هذه الدراسة في وصندوق األمم المتحدة للسكان 

 6أسرة ببعض مراكز وقري محافظة  2000من مكونة عينة  علىأجريت ، و 20102يناير 
                                                 

 2009 في الصادر األمريكية؛ الخارجية وزارة عن الصادر البشر في االتجار تقرير 1
/http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009 
وزارة الدولة لألسرة والسكان والمجلس القومي للطفولة واألمومة وصندوق األمم المتحدة للسكان، يناير دراسة "ال لزواج األطفال"،  2

2010 ،trafficking.info/upload/Files/13377624935.pdf-http://www.child  
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هو فقر األسرة  زواج القاصرات أن السبب في انتشار ظاهرة هذه الدراسة أكدت ، حيثأكتوبر
تلك  أن علىلك لزيادة المهور التي يدفعها األزواج غير المصريين عالوة وانخفاض دخلها وذ

 المناطق تتميز بالفقر والبطالة والهروب من التعليم وقلة المرافق والخدمات وذكرت الدراسة أن
 اقتصاديًا،ن زواج الفتاة القاصر يساعد األسرة أالسمسار له الدور األكبر في إتمام الزواج و 

وجود أضرار بالغة بسبب هذا الزواج منها ضياع حقوق الفتاة وسوء  إلىوأشارت الدراسة 
مما يترتب  حاملعندما تكون الفتاة  أحياناً أن هناك بعض األزواج يهربون  علىمعاملتها عالوة 

عليه وجود مولود مجهول النسب وهناك البعض يمنع الفتاة من اإلنجاب وآخرون يجبرونها علي 
بالدهم ليعملن خادمات لزوجاتهم..  إلىممارسات غير األخالقية ناهيك عن أخذهن بعض ال

% بينما 74أن نسبة زواج القاصرات بالمناطق التي أجريت عليها بلغت  إلىوانتهت الدراسة 
  %.29 بلغت نسبة الزواج العرفي

  

سـلبية كثيـرة  ونجـوع مصـر لـه أثـار قـرىويمكن القول أن زواج القاصرات المنتشر في العديـد مـن 
ـــ وأالمجتمـــع المصـــري بصـــفة عامـــة  علـــىســـواء  فـــزواج القاصـــرات  ،األســـرة بصـــفة خاصـــة ىعل

كتســـمم الحمـــل وفقـــر الـــدم وصـــعوبة الـــوالدة التـــي قـــد تحـــدث للفتـــاة  صـــحيةال مخـــاطرلليعرضـــهن 
  .واإلجهاض

  

للحمـل ارتفـاع نسـبة الوفيـات بـين القاصـرات نتيجـة علـى حديثـة ال الدراسـات العديـد مـن أكـدتكما 
تعثــر الــوالدة وٕانجــاب أطفــال غيــر مكتملــي  إلــىالمبكــر لعــدم اكتمــال األجهــزة التناســلية باإلضــافة 

  .النمو
  

هـــذا بخـــالف المشـــاكل المجتمعيـــة التـــي تـــنجم عـــن زواج القاصـــرات، حيـــث تكمـــن خطـــورة زواج 
ا مـع القاصرات من أثرياء عرب إلى وجود العديد من المشكالت منهـا هجـرة الـزوج للزوجـة وتركهـ

أبنــاء بــدون أب ودون عائــل، كمــا أن زواج القاصــرات مــن كبــار الســن يــؤدي إلــى وقــوع حــاالت 
الضــرب واإلهانــة للزوجــة إلحســاس الــزوج أنــه قــد أشــتراها بمالــه، هــذا بخــالف أغتصــاب طفولــة 
هؤالء الفتيات فهـن حتـى وٕان كنـا نضـجنا جسـديًا إال أنهـن مـازالن أطفـال ولهـن حقـوق الطفلـة فـي 

  التعليم وحماية أجسادهن.اللعب و 
  

  وألهمية هذه القضية وخطورتها قمنا بتحليل التناول الصحفي لهذه القضية وسنعرضه فيما يلي: 
  

  في الصحف والمجالت المختلفة: زواج القاصرات"أوًال أهم نتائج تحليل قضية "
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التناول الكمي لقضية زواج القاصرات 

المصري اليوم

ا نصف الدني

اليوم السابع

ة الجمھوري

األھرام

حواء

األخبار

الشروق

الوفد

أخبار اليوم

صباح الخير

على الرغم من أهمية هذه القضية وخطورتها إال أن الصحف والمجالت لم تهتم بها  -
االهتمام الكافي حيث أن المواد الصحفية التي نشرت حول هذه القضية محدودة جدًا، 

 20فمجموع ما تم نشره حول هذه القضية في كافة الصحف والمجالت محل الدراسة 
 موضوع فقط.

 

 هي اليوم المصري جريدة أن الدراسة، محل والمجالت لصحفل تحليلنا خالل من الحظنا -
 وأخبار الوفد جريدة أما وكيفًا، كماً  القضية تغطية في األولى المرتبة احتلت التي الجريدة
 .القضية عن النشر عدم خالل من األخيرة المرتبة احتلت فقد الخير صباح ومجلة اليوم

 

 احتلت التي الجريدة هي اليوم المصري جريدة كانت السابق بالشكل موضح هو كما -
 تلتها ،%)35( بنسبة وذلك وكيفاً  كماً  القاصرات زواج قضية تغطية في األولى رتبةالم

 وجريدة السابع اليوم جريدة من كل تساوت بينما ،%)15( بنسبة الدنيا نصف مجلة
 %)10( بنسبة وهذا للقضية الكمي التناول في حواء ومجلة األهرام وجريدة الجمهورية

 ،منهما لكل %)5( بنسبة وذلك واألخبار الشروق جريدة تأتي بعدهما ثم منهما، لكل
 حيث األخيرة المرتبة في الخير صباح مجلةو اليوم وأخبار الوفد جريدة من كل وجاءت

 %).0( مطلقاً  القضية عن شئ أي ينشرا لم
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كان هو أكثر القوالب الفنية التي تم  التحقيقأن  ويوضح الرسم البياني السابق -
%)، ثم الخبر 25ثم التقرير بنسبة ( ،)%30(استخدامها لعرض قضية زواج القاصرات 

  %)10%)، وأخيرًا المقال الصحفي بنسبة (15%)، ثم الحوار بنسبة (20بنسبة (
  

جريــدة  11وعلـى الـرغم مـن أن مجمــوع الصـحف والمجـالت التــي نقـوم بتحليلهـا فــي هـذا المرصـد 
مــن الصــحف والمجــالت محــل الدراســة لــم يتنــاولوا القضــية تمامــًا أي بنســبة  3ومجلــة وجــدنا أن 

% من الصحف محل الدراسة لم تهـتم بقضـية زواج القاصـرات علـى الـرغم مـن أنهـا أصـبحت 27
فــي مجتمعنــا وهــي ظــاهرة فــي غايــة الخطــورة ومــا زاد األمــر ســوًء إقــرار الدســتور  ظــاهرة منتشــرة

الجديــد والــذي لــم يحمــي الفتيــات المصــريات مــن تجــارة الرقيــق وبــيعهن بــل سيســهل األمــر علــى 
  أهليهن فأصبح بيع الفتيات اآلن دستوري!

  
 ثانيًا: التناول الصحفي لقضية زواج القاصرات:

 :جريدة المصري اليوم 

تــــأتي جريــــدة المصــــري  -
اليــــــــــوم فــــــــــي المرتبــــــــــة 
األولـــــــــى مـــــــــن حيـــــــــث 
االهتمـــــــــــــــــام الكمـــــــــــــــــي 
والموضـــــــوعي بقضـــــــية 

 زواج القاصرات 
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 :المصري اليوم األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة

الرســم البيــاني الســابق يوضــح التوزيــع الكمــي لألشــكال الصــحفية التــي اعتمــدت عليهــا  -
تقـارير،  3جريدة المصري اليوم في تناول قضية زواج القاصرات حيث أنها قامت بنشـر 

 حوارات، وتحقيق واحد. 3و 
 

ثالثة حول القضية واشتمل الملف على  ملف كاملتميزت جريدة المصري اليوم بنشر  -
 تحقيقمع ثالثة من الفتيات ضحايا الزواج المبكر من أثرياء عرب، و صحفيةحوارات 

 وتقريرحول رأي الدين في الزواج المبكر والسبب في انتشار هذه الظاهرة في المجتمع 
عن الدراسة التي قام بها المجلس القومي للمرأة وتناول فيها األماكن المنتشر بها الزواج 

 يعطى ألهل الفتاة وأسباب انتشار هذه الظاهرة في مصر. المبكر للفتيات بمقابل مادي
 

ونشــر هــذا الملــف علــى مســاحة صــفحة كاملــة واســتخدمت المصــري اليــوم الصــور الملونــة  -
 والعناوين الملونة في الملف.

 

"مقابل شبكة ومهر وأحيانًا شقة: فتيات صغيرات كما نشر المصري اليوم تقرير بعنوان  -
، وخالل هذا التقرير عرضت المصري والعقد شهر عرفي"للبيع...الزبون ثري عربي 

اليوم دراسة أعدتها جمعية حواء المستقبل حول بيع الفتيات في سن صغير لألثرياء 
 العرب مقابل األموال.

  

أما التقرير األخير فكان بعنوان "المصري اليوم ترصد حياة ضحايا شبكة االتجـار بالبشـر:  -
وال تــدري مــن والــد جنينهــا"، وتناولــت المصــري اليــوم مرة..وزيــزي حامــل  60شــوق تزوجــت 

فــي هــذا التقريــر العديــد مــن الحــاالت لفتيــات قاصــرات يــتم تــزويجهن ألثريــاء عــرب بمقابــل 
 مادي.

 

ونالحـظ مــن تحليــل جريــدة المصـري اليــوم أنهــا تــأتي فـي المركــز األول مــن حيــث االهتمــام  -
لملف كامـل بـاأللوان عـن القضـية،  بقضية زواج القاصرات، فتميزت المصري اليوم بنشرها

  وهي أيضًا الصحيفة األولى من حيث التناول الكمي لقضية زواج القاصرات.
 
 
 
 
 
 

 :مجلة نصف الدنيا 
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تأتي مجلة نصف الدنيا في المرتبة الثانية من حيث االهتمام الكمي والكيفي بقضية زواج  -
 المختلفة في معالجة القضية.القاصرات، ولكنها لم تتنوع في استخدام األشكال الصحفية 

 

حيث نشرت نصف الدنيا ثالثة تحقيقات تناولوا جميعهم أسباب الزواج المبكر واألبعاد  -
، وكانت كافة التحقيقات االمختلفة للقضية واألضرار النفسية والمجتمعية التي تترتب عليه

لدينية ضد الزواج المبكر وعرضت نصف الدنيا كافة اآلراء من المصادر المتخصصة ا
واالجتماعية والنفسية التي ترفض الزواج المبكر وتؤكد خطورته على الفتاة وعلى أبنائها 
في المستقبل، واستخدمت نصف الدنيا األلوان والعناوين الرئيسية والثانوية في التحقيقات 

 والصور إلبرازها.

 

رة في عدد وفردت نصف الدنيا مساحات كبيرة لعرض التحقيقات، فالتحقيق األول تم نش -
، بعنوان "القلق واالكتئاب أشهر أضرار الزواج المبكر"، وتم نشر هذا 2011أكتوبر  7

التحقيق على ثالثة صفحات، واعتمدت نصف الدنيا على مصادر متخصصة في الطب 
النفسي والعلوم السلوكية واألمومة والطفولة، وهذا يعكس اهتمام الصحيفة بالقضية حيث 

 اء متخصصين في عرض أضرار الزواج المبكر.اعتمدت على آراء علم

  

أما التحقيق الثاني فكان بعنوان "الشعور بالحرمان وٕاغراء المال بوابة الزواج من  -
، واعتمدت نصف الدنيا في هذا التحقيق على 9/3/2012القاصرات" وتم نشره بتاريخ 

ر، وكذلك أستاذة الفقه المقارن بجامعة األزه –رأي الدين من خالل د.سعاد صالح 
أستاذة علم االجتماع بالجامعة األمريكية والتي عرضت لألسباب  –د.مديحه الصفتي 

 االجتماعية التي تجعل الفتيات يقبلن الزواج المبكر.

  

تحت عنوان "خفض سن الزواج ظاهرة  11/5/2012والتحقيق الثالث تم نشره بتاريخ  -
نصف الدنيا في هذا التحقيق الرحمة وباطنة العذاب: قانون لبيع البنات"، وتميزت 

باعتمادها على مصادر بارزة لمواجهة قانون خفض سن زواج الفتيات ومن المصادر 
عضو مجمع البحوث اإلسالمية  –التي اعتمدت عليها المجلة الشيخ /محمود عاشور 
مدير مستشفى الجالء التعليمي  –والوكيل األسبق لألزهر الشريف، د.هشام مصيلحي 
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أستاذ الصحة اإلنجابية بجامعة األزهر،  –ذ النساء والتوليد، د.أحمد رجائي األسبق وأستا
المصادر  وكانت كافةأستاذة العلوم السلوكية بجامعة عين شمس،  –د.سوسن الغزالي 

 ضد قانون خفض سن الزواج.

  
 :صحيفة الجمهورية  

والكيفي، حيث جاءت صحيفة الجمهورية في المرتبة الثالثة من حيث االهتمام الكمي  -
نشرت صحيفة الجمهورية تحقيقان عن القضية كالهما ضد الزواج البكر، ولكن تم نشر 
كال التحقيقان في نفس العدد، بل وفي نفس الصفحة وهو ما يعكس عدم متابعتها للقضية 

 فهي نشرت عنها مرة واحدة فقط خالل فترة دراستنا في المرصد.

 

، األول تحت عنوان "حواء حائرة بين األزهر 7/6/2012ونشر كال التحقيقان بتاريخ  -
والسلفيين والجمعيات النسائية...وثيقة األزهر الحل...الخلع ثابت في السنة النبوية...وسن 
الزواج المقترح جرس إنذار"، واستخدمت الجمهورية أساليب إخراجية كثيرة ومتميزة مع هذا 

التحقيق حيث وضعت 
عناوين ومقدمة  3

ووضعت جذابة، 
الصحيفة عنوان جانبي 
داخل الموضوع في 
مربع إلبرازه "يا نواب 

ب انتبهوا" الشع
باإلضافة إلى صورة 
طفلة حزينة بيدها 
عروسة وترتدي مالبس 
زفاف، وهي من أكثر 

  الصور المعبرة التي رأيناها بجميع الصحف والمجالت عن القضية.
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خبر
50%

مقال
50%

جريدة األھرام

ب وعرضت لألضرار الصحية والنفسية وقامت الجمهورية بتغطية القضية من كافة الجوان -
 والدينية والتعليمية للزواج المبكر.

  

أما التحقيق الثاني فعرضت الجمهورية فيه كافة اآلراء حيث خصصت جزء لرأي علماء  -
أن الدين اإلسالمي يحفظ األزهر وجزء آلراء بعض شيوخ السلفيين، واجتمع الجانبين على 

أن البرلمان ال يناقش قضايا ضد المرأة وأن ما يثار حقوق المرأة، وأكد علماء السلفيين 
حول البرلمان ما هو إال دعاية ضد التيار اإلسالمي، وتميز هذا التحقيق بأنه تم نشره 
على مساحة كبيرة وعرضت الجمهورية فيه وجهات النظر أمام بعضها البعض، وهو ما 

  يحقق نوع من الحيادية في عرض وجهات النظر.

  
  األهرامجريدة: 

من حيث االهتمام الكمي والموضوعي بقضـية زواج  الرابعةفي المرتبة  األهرامتأتي جريدة  -
 .القاصرات

  
األشكال الصحفية المستخدمة في 

 :األهرام جريدة

الرســـــم البيـــــاني الســـــابق يوضـــــح  -
الصــحفية التوزيــع الكمــي لألشــكال 

التــي اعتمــدت عليهــا األهــرام فــي تنــاول قضــية زواج القاصــرات حيــث أنهــا قامــت بنشــر 
 مقال وخبر واحد.

 

نشرت موضوعان فقط عن قضية زواج القاصرات أحدهما ونالحظ مما سبق أن األهرام  -
" ونشر مرة  21عامًا وتتزوج  14تم نشره على مساحة صغيرة تحت عنوان "عمرها  خبر

  عدم االهتمام بالقضية.ي صفحة داخلية متأخرة باألهرام مما يعكس هذا الخبر ف
  

صحفي بعنوان "انظروا لطابور النساء" وتحدثت الكاتبة عن  مقالأما المادة الثانية فهي  -
العنف الذي تتعرض له المرأة وعن القوانين الجديدة التي يتحدث عنها مجلس الشعب 

 فض سن زواج الفتيات.وستزيد من العنف ضد المرأة ومن ضمنها خ
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تقرير
50%

مقال
50%

مجلة حواء

ومما سبق نجد أن جريدة األهرام لم تهتم بقضية زواج القاصرات على المستوى الكمي أو  -
 الكيفي على الرغم من أهمية القضية وخطورتها.

  
  

 جلة حواء:م 

من حيث االهتمـام الكمـي والموضـوعي بقضـية زواج  الخامسةفي المرتبة  مجلة حواءتأتي  -
 .القاصرات

  

األشكال الصحفية المستخدمة في 
 :مجلة حواء

ـــــاني الســـــابق يوضـــــح  - الرســـــم البي
التوزيــع الكمــي لألشــكال الصــحفية 

 مجلــة حــواءالتــي اعتمــدت عليهــا 
 واحد. تقريرفي تناول قضية زواج القاصرات حيث أنها قامت بنشر مقال و 

  

بعنوان "أمهات ولكن أطفال" وتحدث الكاتب عن بيع الفتيات الصغار  مقالال وكان -
لألثرياء راغبي المتعة، وبالطبع كان الكاتب ضد فكرة زواج الفتيات الصغار من األثرياء 

  الثري ألسر هذه الفتيات. العرب مقابل حفنة من األموال يلقيها

 

عن دراسة تحليلية حول زواج الفتيات الصغار، وتناولت  تقريرأما الموضوع الثاني فكان  -
الدراسة األماكن المنتشر بها زواج الفتيات في سن صغير وبمقابل مادي، واألسباب التي 

 تجعل الفتاة وعائلتها تقبل هذا الزواج.

  

ويتضح مما سبق أن مجلة حواء على الرغم من أنها مجلة نسوية إال أنها لم تعطي  -
اهتمامًا خاصًا لهذه القضية فهي لم تختلف في معالجتها الكمية مع األهرام والجمهورية، 
كما أن معالجتها الكيفية للقضية كانت ضعيفة جدًا فالدراسة التي عرضتها المجلة أجراها 

ة وتم عرضها في صحيفة المصري اليوم قبل خمسة أيام من عرض المجلس القومي للمرأ
 مجلة حواء لها.
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تقرير
50%

خبر
50%

جريدة اليوم السابع

وعلى الرغم من أن مجلة حواء مجلة أسبوعية كان أمامها المزيد من الوقت لعرض  -
الدراسة بشكل أكثر عمقًا وٕاجراء التحقيقات حول هذه القضية إال أن المجلة لم تختلف في 

 ت به صحيفة المصري اليوم.عرضها للدراسة عن العرض الذي قام

 

 :جريدة اليوم السابع  

فـي المرتبـة  جريدة اليـوم السـابعتأتي  -
مــن حيــث االهتمــام الكمــي السادســة 

والموضــــــــــــــــــــــوعي بقضــــــــــــــــــــــية زواج 
 .القاصرات

  

األشكال الصحفية المستخدمة في 
 :جريدة اليوم السابع

الرســم البيــاني الســابق يوضــح التوزيــع الكمــي لألشــكال الصــحفية التــي اعتمــدت عليهــا  -
 تقرير وخبـرفي تناول قضية زواج القاصرات حيث أنها قامت بنشر  جريدة اليوم السابع

 واحد.
  

بعنوان "الخارجية األمريكية: مصر بلد الرقيق األبيض"، حيث  تقريرنشرت اليوم السابع  -
نشرت اليوم السابع التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية األمريكية كما هو دون أن 

 تضيف عليه أي شئ، وندد التقرير باالستغالل السيئ للمرأة واألطفال في مصر.

 

بعنوان "زوج ابنته القاصرة  خبرية قصةأما الموضوع الثاني الذي نشرته اليوم السابع فهو  -
أيام، خلود: أبويا كان  4ساعة والنيابة تحبسها  24ألفًا كل  40مرات بـعرب مقابل  5

يجبرني على تناول حبوب منع الحمل...وأزواجي يأخذون منشطات ويفترسونني"، 
ل، وتناولت هذه القصة الخبرية مأساة طفلة يتاجر بها أبوها من أجل الحصول على الما

  فيبيع جسدها الضئيل لراغبين المتعة.

  
وعلى الرغم من أن اليوم السابع لم تختلف في معالجتها للقضية من الناحية الكمية عن  -

كل من األهرام والجمهورية وحواء إال أن اليوم السابع تميزت في نشرها لتقرير وزارة 
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جالت بنشر دراسة الخارجية األمريكية ألن في الوقت الذي اهتمت كافة الصحف والم
 المجلس القومي للمرأة، اتجهت اليوم السابع لعرض تقرير مختلف من مصدر مختلف.

  

 :جريدة الشروق  
مــن حيــث االهتمــام الكمــي والموضــوعي بقضــية الســابعة فــي المرتبــة  جريــدة الشــروقتــأتي  -

 .زواج القاصرات
 

فنقلت  حيث نشرت الشروق خبر واحد حول القضية ولكن قدمت تحليل مع الخبر، -
الشروق تفاصيل شبكة تقوم بتزويج القاصرات، واعقبت الخبر برأي د.هناء أبو شهبه 
أستاذة علم النفس، والتي قالت أن الجريمة ليست جديدة وأن الفقر والفوضى هم السبب 

 في انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا المصري.

 

مية ولم تتابع الشروق القضية وعلى الرغم من أن الشروق لم تهتم بالقضية من الناحية الك -
 ولكن ما يميزها أنها بعد عرضها للقضية قامت بتحليلها من الناحية النفسية واالجتماعية.

  
 

  األخبار:جريدة 

مــن حيـــث االهتمــام الكمـــي والموضـــوعي الســـابعة أيضـــًا فـــي المرتبــة  جريـــدة األخبــارتــأتي  -
 .بقضية زواج القاصرات

 

،  من حيث الكمفي اهتمامها بالقضية  جريدة الشروقاألخبار مع جريدة تساوت وبهذا  -
حيث نشرت خبر واحد عن القضية وتناول الخبر القبض على العصابة التي تقوم بتزويج 
القاصرات وهو نفس الخبر الذي نشرته جريدة الشروق ولكن الشروق اهتمت بالقضية 

 عقبت الخبر بتحليل.ابشكل أكبر من األخبار حيث 

 

األخبار القضية على أنها جريمة ولكنها لم تهتم بها بشكل كافي ولم تقم  وبالطبع تناولت -
بتحليلها وبالتالي فجريدة األخبار هي أقل الصحف اهتمامًا بالقضية ولكنها نشرت عنها 

 بينما جريدة الوفد وأخبار اليوم ومجلة صباح الخير لم تتناول القضية اطالقًا.
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  لقضية زواج القاصرات:تحليل التغطية الصحفية لثًا: ثا
من خالل تحليلنا للصحف والمجالت التي تناولت القضية نجد أن الصحيفة األكثر  -

اهتمامًا بالقضية كمًا ومضمونًا وأيضًا استخدامًا لعناصر الجذب من صور والوان 
ومساحات كبيرة هي جريدة المصري اليوم، بينما تأتي في المرتبة األخيرة من حيث 

 والموضوعي جريدة األخبار. االهتمام الكمي

    

بينما تساوت كل من األهرام والجمهورية واليوم السابع ومجلة حواء في المعالجة الكمية  -
 للقضية حيث نشرت كل صحيفة موضوعان فقط عن قضية الزواج المبكر.

  

أما الصحف والمجالت التي لم تعطي للقضية أي اهتمام ولم تنشر عنها شيئًا هي:  -
 وجريدة أخبار اليوم، ومجلة صباح الخير.جريدة الوفد، 

  

ولكن ما يميز التناول الصحفي لهذه القضية هو أن كافة الصحف والمجالت تناولت  -
 ظاهرة الزواج المبكر للفتيات على أنه ظاهرة سلبية وجريمة في حق الفتاة.

  

رق وعلى الرغم من أن كال من نصف الدنيا وحواء مجلتان نسويتان إال أن كان هناك فا -
 كبير بين معالجة مجلة نصف الدنيا ومجلة حواء للقضية.

  

، جاءت في مقدمة الصحف والمجالت من حيث االهتمام بالقضيةفمجلة نصف الدنيا  -
كما اعتمدت نصف الدنيا على مصادر متخصصة وعرضت نصف الدنيا كافة اآلراء 

رته على الفتاة وعلى الدينية واالجتماعية والنفسية التي ترفض الزواج المبكر وتؤكد خطو 
واستخدمت نصف الدنيا األلوان والعناوين الرئيسية والثانوية في أبنائها في المستقبل، 

 التحقيقات والصور إلبرازها.

 

أما مجلة حواء وعلى الرغم من أنها مجلة نسوية إال أنها لم تعطي اهتمامًا خاصًا لهذه  -
رام والجمهورية حيث نشرت مادتان القضية فهي لم تختلف في معالجتها الكمية مع األه
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فقط عن القضية، كما أن معالجتها الكيفية للقضية كانت ضعيفة جدًا فلم تهتم بتحليل 
 القضية أو االعتماد على مصادر متخصصة في تناول القضية.

  

في إطار الحمالت اإلعالمية التي تتبناها جمعية نهوض وتنمية المرأة والمتعلقة بمشروع "تمكين 
المرأة في العشوائيات" فإن الجمعية قامت بإصدار بيان حول تصريحات البعض بإقرار زواج الفتيات 

 سنوات، وكان نص البيان كالتالي: 9من سن 
  

حول مخالفة تحديد سن  -عضو اللجنة التأسيسية للدستور-أثارت تصريحات محمد سعد األزهري  
أدنى لزواج الفتيات للشريعة اإلسالمية، وتصريحاته بأحقية زواج الفتاة عند بلوغها حتى وٕان كان 
 عمرها تسع سنوات ردود أفعال واسعة، وهي التصريحات التي عاد لنفي تصريحه بها في أكثر من

صحيفة وقناة تليفزيونية، األمر بدأ بقول األزهري لهذه التصريحات، في مداخلة هاتفية مع برنامج 
العاشرة مساء، ومطالبته بأن الدستور المصري عليه أن يراعي القيم المصرية بتنوعها، وأن بدو سيناء 

"، ألنه سيكون مثًال يزوجون بناتهم في سن صغير، وأي محاولة لتغيير ذلك هو "كالم غير منطقي
  محاولة فاشلة لتغيير عادات مرسية منذ آالف السنين، على حد زعمه.

  

مضيفًا أن الغرب يسمح بالعالقات الجنسية الكاملة في سن الرابعة عشر، ويدرس العالقات الجنسية في 
ت بالضرورة المدارس، مشيرًا إلى أن القيم الغربية ومواثيق حقوق اإلنسان التي ترسيها األمم المتحدة ليس

  مناسبة للمجتمعات اإلسالمية، على حد قوله.
  

 ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نرفض بدورنا تصريحات عضو اللجنة التأسيسية للدستور
ألنه ال أساس لها من الصحة ، حيث لم يرد في القرآن أو الُسنة نص يدل على أحقية زواج األنثى 

من فتاة إلى أخرى، ومن بيئة إلى أخرى ، والمعيار الرئيسي  متى بلغت، فالبلوغ أمر نسبي ويختلف
للزواج للفتاة أن تكون ناضجة عقليًا وجسديًا ونفسيًا، ألنه قد تبلغ الفتاة ولكن تكون غير ناضجة، 

قال: "ال ضرر وال ضرار"، فكيف تتزوج الفتاة ويتم وضعها في  -صلَّ اهللا عليه وسلم-والرسول 
  المشاكل واألضرار؟!

  

 10أو  9قد أثبتت العديد من الدراسات المحلية والعالمية أن زواج الفتاة في سن مبكرة جدًا مثل ف
سنوات يسبب لها الكثير من المشاكل الصحية والنفسية، كما أن زواج البنات قبل الثامنة عشرة يجعلهن 

رر أو الحمل عرضة لإلصابة بعدد من األمراض حيث قد يعرضها الحمل المبكر إلى اإلجهاض المتك
خارج الرحم أو حتى للعقم ، كما أنه يؤثر سلًبا علي صحة األبناء حيث يكون الجهاز التناسلي للنساء 
غير مكتمل والرحم في بداية نموه، مما يؤثر سلبا على صحة المواليد ويصيبهم بالتخلف العقلي أو 

  موتهم أو عدم اكتمال نموهم.
  

لم النفس واالجتماع إلى وجود أضرار اجتماعية للزواج المبكر، باإلضافة إلى ذلك يشير الخبراء في ع
ومنها: أن الفتاة في هذه المرحلة تكون ال تزال في فترة الطفولة أو المراهقة فال تكون ناضجة فكريًا وال 
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نفسيًا وال مجتمعيًا بالشكل الكافي، وال تستطيع أن تبدي برأيها في حياتها الخاصة وفي أمور كثيرة من 
تها الزوجية بثقة وارتياح بحيث قد تقع تحت تأثير األهل واألقارب في شئون حياتها الشخصية وقد حيا

ينتج عن تلك الزواج من زيادة الحرمان والتسريب من التعليم وزيادة األعباء الملقاة علي عاتق هذه 
ي الصف الثاني أو الثالث الفتاة الصغيرة في هذه الفترة، فهل نتصّور حقًا أن تكون الفتاة التي ال تزال ف

  االبتدائي قادرة على تحمل مسئولية كيان كاألسرة؟؟!!
  

قد تزوج  -صلَّ اهللا عليه وسلم–وبالنسبة لدفاع البعض عن هذا األمر على اعتبار أن الرسول ُمحمد  
من السيدة عائشة وهي في التاسعة من العمر، فجدير بالذكر أن في حالة صحة هذه الرواية فإن سن 

لبلوغ في ذلك الوقت ولطبيعة المنطقة كان يبدأ باكرًا عند النساء، على أنه البد من التنويه أيضًا لوجود ا
بعض من يشككون بصحة هذا األمر الذي لم يتم إثباته حتى اآلن بشكل قاطع، فعلي سبيل المثال ال 

 - لقرآن الكريمباحث ومفكر إسالمي ورئيس المركز العالمي ل-الحصر يرى أ.أحمد صبحي منصور 
أنها روايات كاذبة ألنه لم يكن يتم تسجيل المواليد في هذا العصر، وكل تلك الروايات عن الصحابة 
والنبي محمد عليه السالم بدأ تدوينها المنظم في العصر العباسي الثاني، ومن الخطأ اعتبارها حقائق 

  مسلمًا بها، إذ ال بد من تعقلها  وتمحيصها.
  

ن غالبية حاالت زواج البنات في سن صغير بمصر هو مجرد "بغاء على ورق زواج"، وجميعنًا يعلم أ
بحيث يكون الغرض منه في غالبية األحوال ماديًا بالدرجة األولى، بحيث تقبل بعض األسر بزواج 

؛ نظرًا للظروف المادية ، - وخاصًة من الخليجيين–بناتهم في سن صغيرة من رجال كبار في السن 
ن ُنذكِّر أن جمهورية مصر العربية موّقعة على مواثيق دولية، والتي تنهي مرحلة الطفولة في والبد هنا أ

 سن الثامنة عشر، وال يجوز خرق هذه المواثيق خاصًة وأن الهدف مما تقره هو حماية الطفولة.

 
  
  
  

  لسادسالفصل ا

  المرأة المصرية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .. ضيف شرف!
 

ـــة التأسيســـية ـــد الجمعي ـــة المنـــوط بهـــا إعـــداد دســـتور جدي ـــة هـــي الهيئ ـــة مصـــر العربي بعـــد  لجمهوري
التــي تمــت  التعــديالت الدسـتورية ، وقـد نصــت 2011 ينــاير 25ثــورة  بقيـام 1971دســتور  سـقوط

المنتخبـــين باختيـــار أعضـــاء جمعيـــة  والشـــورى مجلســـّي الشـــعب علـــى أن يقـــوم 2011فـــي مـــارس 
مـن تـاريخ تشـكيلها. وكـان  عضـو لكتابـة دسـتور جديـد فـي غضـون سـتة أشـهر 100تأسيسية مـن 

 24وكان مـن المفتـرض إعـالن تشـكيلها فـي يـوم  2012أول اجتماع للجنة في الثالث من مارس 
، ثــم ُأعيــد تشــكيلها مــرة أخــرى فــي يونيــو 2012مــارس  28، وُأعلــن تشــكيلها األول 2012مــارس 
2012.  



142 
 

  

عليـه ممـثًال لكـل طوائـف  وكان المتوقع أن يكون الدستور المصري أو "دستور الثورة" كمـا يطلقـون
وفئات الشعب خاصًة وأن ثورة الخامس والعشرين من ينـاير قـد قامـت علـى أكتـاف كـل المصـريين 
مـــن شـــباب وكبـــار فـــي الســـن، ومســـلمين ومســـيحيين، وأيضـــًا رجـــال ونســـاء جمعهـــم حـــب الـــوطن 

ع المسـتقبل والوطنية على كره الظلم ورفضه، ولذا كان البد أن تكون اللجنة التأسيسـية التـي ستضـ
  القانوني والتشريعي وأسس الديمقراطية الصحيحة في مصر ممثلة لجميع الطوائف.

%) مــن اللجنــة 18حيــث مثَّــل القــانونيون والقضــاة (ولكــن مــا حــدث كــان مخيبــًا للظنــون واآلمــال، 
التأسيســية لوضــع الدســتور المصــري، فــي حــين أتــى كــل مــن البــاحثون والمفكــرون والكتــاب ليمثلــوا 

%)، وتالهـــم الشـــباب 15مـــن اللجنـــة، وتســـاوى أســـاتذة الجامعـــة معهـــم فـــي ذات النســـبة (%) 15(
%) مــن 6%)، ثــم تســاوت فــي المرتبــة التاليــة القطاعــات التاليــة لتمثــل كــل منهــا نســبة (8بنســبة (

اللجنــة التأسيســية، وهــذه القطاعــات هــي: النقبــاء والمــرأة واألقبــاط "قبــل انســحابهم"، وفــي المــرتبتين 
%) "والتــي 2%)، والمصــريون بالخــارج مثلــوا بنســبة (4ن أتــى العمــال والفالحــين بنســبة (األخيــرتي

% فقـــط"، أمـــا القطاعـــات األخـــرى (كممثلـــي األزهـــر الشـــريف وبعـــض الهيئـــات 1صـــارت نســـبتهم 
أسـتاذ  -التشريعية وممثلي األحزاب المدنية إلى جانب عـدد مـن المسـتقلين كمعتـز بـاهللا عبـد الفتـاح

المستشـــار القـــانوني للعديـــد مـــن الجهـــات) فمثلـــت -امعـــة القـــاهرة ود.ســـليم العـــوا علـــوم سياســـية بج
  %).  20النسبة األكبر من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري وهي (

  



143 
 

%) 30%) مــن أعضــاء اللجنــة التأسيســية للدســتور مــنهم (48اإلســالميون (إلــى جانــب ذلــك مثــل 
لجمعيــة اإلخــوان المســلمين، ومثلــت التيــارات األخــرى عــن حــزب الحريــة والعدالــة الــذراع السياســية 

  %). وذلك كما يتضح من الرسم التالي:52(

وبعد العديد من النقاشات وبعد اللغط الشديد الذي ُأثير حول تشكيل اللجنة التأسيسية جاءت نسـبة 
وى بشــكل ملحــوظ، فانســحبت العديــد مــن القــ -كمــا قلنــا ســابقاً –تمثيــل بعــض الفئــات مخيبــة لآلمــال 

السياســـية الليبراليـــة، وانســـحب ممثلـــو الكنـــائس مـــن اللجنـــة ليصـــير المهنـــدس/ محمـــد عبـــد المـــنعم 
الصـــاوي ممـــثًال للمســـيحيين!! .. كمـــا جـــاءت نســـبة مشـــاركة المـــرأة فـــي اللجنـــة التأسيســـية لوضـــع 
ــًة بنســبة تمثيلهــا فــي المجتمــع المصــري، ومقارنــة بنســب تمثيلهــا فــي  الدســتور ضــئيلة للغايــة مقارن
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عديــد مــن دول أخــرى، منهــا تــونس علــى ســبيل المثــال والتــي ُمثلــت للمــرأة فــي لجنتهــا التأسيســية ال
  %).28لوضع الدستور بنسبة 

  

ثـالث مـنهن مـن % مـن السـيدات فـي صـفوفه، 7فما تم هو أن ضم التشكيل األول للجمعية نسـبة 
ثم بعد انسحاب د.  ة،حزب الحرية والعدالة، وواحدة من حزب الوفد، وثالثة من الشخصيات العام

والـــذي كـــان أحـــد أســـبابه التمثيـــل الضـــعيف للمـــرأة فـــي -منـــى مكـــرم عبيـــد مـــن عضـــوية الجمعيـــة 
ــــ"الهزيل" ـــذي وصـــفته ب ـــة التأسيســـية وال ـــل  -الجمعي ـــة، 6فصـــارت المـــرأة تمث % مـــن أعضـــاء اللجن
والـذي  عضـوات منتميـات لحـزب الحريـة والعدالـة) 3أغلبهن منتميات إلى تيار اإلسـالم السياسـي (

اتضــح للجميــع عدائــه الشــديد للمــرأة وقضــياها، والنظــر إليهــا بشــكل قاصــر لخدمــة الرجــال ومتعــتهم 
  وكوعاء إنجابي فقط! 

  

ــــًا  ــــيس اعتباطــــًا أو إلقــــاءًا جزافي وحــــديثنا هــــذا ل
للــــــتهم، فعضــــــوات اللجنــــــة التأسيســــــية لوضــــــع 

ـــــة   الدســـــتور المنتميـــــات لحـــــزب الحريـــــة والعدال
لهـن العديـد  -يـاطيينسواء األساسـيين أو االحت

مــن التصــريحات التــي توضــح آرائهــن المعاديــة 
للمرأة "والتي قامت بنشرها العديد من الصحف 
والمواقـــع اإللكترونيـــة وبثتهـــا القنـــوات اإلذاعيـــة 
والتليفزيونيــة". فعلــى ســبيل المثــال فــإن عضــوة 

نائبــة –اللجنــة التأسيســية للدســتور عــزة الجــرف 
طالبـــت  -ريــة والعدالــة وأحــد األعضــاء االحتيــاطيين باللجنــةمجلــس الشــعب وقتهــا عــن حــزب الح

بإلغــــاء قــــانون التحــــرش الجنســــي، وبــــررت ذلــــك بــــأن ســــبب التحــــرش هــــو ُعــــري النســــاء وبالتــــالي 
إلغاء قانون الخلـع. وطالبـت بقـانون يسـمح للـزوج باغتصـاب كما طالبت ب فالمتحرش غير مخطئ!

وٕالغــاء مــنح الجنســية ألبنــاء  .ال غيــر زوجهــازوجتــه ومنــع المــرأة مــن الســفر ألن بــه خلــوة مــع رجــ
المصريات المتزوجات من أجنبي، وٕالغاء قانون إخبـار الـزوج لزوجتـه األولـى إذا رغـب فـي الـزواج 

تفتيــت األســرة". إلــى جانــب مطالبتهــا بإلغــاء قــانون ملكيــة الشــقة للزوجــة ألن الرجــل “عليهــا بحجــة 
  أصبح مهددا بالطرد من بيته.

عضــــوة مجلــــس الشــــعب وقتهــــا عــــن حــــزب الحريــــة –لــــدكتورة/ أميمــــة كامــــل أيضــــًا فقــــد صــــرحت ا
  أن الفتاة غير المختتنة ناقصة اإليمان.  -والعدالة
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وكان لزامًا تمثيل المرأة المصرية بنسبة مناسبة وممثلة في اللجنـة التأسيسـية لوضـع دسـتور مصـر 
العدالــة االجتماعيــة. فــالمرأة تحقيقــًا لواحــد مــن أهــم مبــادئ ثــورة الخــامس والعشــرين مــن ينــاير وهــي 

المصرية شاركت بقوة في هذه الثورة وضحت من أجـل مصـر بنفسـها وبأحبائهـا ، فـالمطلوب لـيس 
أن تتواجـــد المـــرأة بنســـبة كبيـــرة فقـــط فـــي اللجنـــة، فـــاألمر لـــيس مجـــرد جعلهـــا كمالـــة عـــدد، فـــالمرأة 

ه الســهولة. أيضــًا المصــرية تمثــل نصــف المجتمــع، وال يمكــن تجاهــل مطالــب نصــف المجتمــع بهــذ
فإننــا لــدينا مــن الكــوادر النســائية القــادرة علــى تمثيــل المــرأة والتعبيــر عــن احتياجاتهــا مــا يكفــي وقــد 
يزيد، وهـي االحتياجـات التـي مـن المفتـرض أن تـنعكس فـي الدسـتور الجديـد. ونحـن نعـي جيـدًا أن 

عضـاء لجنـة المائـة مـن العبرة فـي تمثيـل أعضـاء الجمعيـة التأسيسـية لصـياغة الدسـتور أن يكـون أ
ذوى الكفــاءات والجمعيــات والنقابــات واألقبــاط والمــرأة، أي تمثيــل مجتمعــي شــامل يعبــر عــن إرادة 

فكان البـد  .الشعب وطموحاته لكي يخرج الدستور متوافقًا مع الجميع ويمثل كل اآلراء واالتجاهات
تور مـن الكـوادر النسـائية أن تكون العضوات الالتي حظين بعضوية اللجنة التأسيسـية لوضـع الدسـ

العاملــة فــي مجــال قضــايا المــرأة أو علــى األقــل الكــوادر التــي تعــي احتياجــات المــرأة وقضــايا النــوع 
  االجتماعي.

  

إن مراعاة تمثيل المرأة تمثيًال عادًال يكفل ويضمن لها الحفاظ على المكتسبات التي استحقتها بعـد 
تحصــل عليهــا حتــى اآلن، لــذا كــان المتوقــع أن يكــون كفــاح مريــر؛ بــل ويكفــل لهــا حقوقــًا أخــرى لــم 

هناك استجابة لهذه المطالب وخاصـًة لشـرعيتها وبـديهيتها، ولكـن مـا حـدث كـان مخيبـًا لآلمـال فـي 
تشــكيلّي اللجنــة، بــل وازداد األمــر ســوءًا فــي التشــكيل الثــاني بانخفــاض نســبة تمثيــل المــرأة لتصــبح 

رة/ منـى مكـرم عبيـد! والعضـوات صـرن: أمـاني أبــو % وذلـك بعـد إنسـحاب الـدكتو 7% بـدًال مـن 6
  الفضل، أميمة كامل، هدى غنية، منال الطيبي، شهيرة حليم دوس، وسعاد كامل رزق.

  

ــــف وســــائل  ــــل مختل ــــا لألســــف تخــــاذل مــــن ِقب ــــد الحظن وق
اإلعــالم فــي تبنــي هــذه القضــية "تمثيــل المــرأة فــي اللجنــة 

القوميــة التأسيســية لوضــع دســتور مصــر"، ســواء الصــحف 
أو الخاصــة، وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن االهتمـــام الهائـــل مـــن 
ـــــق باللجنـــــة  ـــــب هـــــذه الوســـــائل بمتابعـــــة كـــــل مـــــا يتعل جان

  التأسيسية لوضع الدستور وأعضائها بشكل عام.
  

فكان من المتوقع أن يكـون حجـم اهتمـام الصـحف بقضـية 
نســبة تمثيــل المــرأة فــي اللجنــة التأسيســية لوضــع الدســتور 

ــــة القضــــية نفســــها. فكــــان  المصــــري مســــاوياً  لحجــــم وأهمي
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المعتقد هو أن نجد العديـد مـن المـواد الصـحفية التـي ُنشـرت حـول القضـية، لتقـوم بعرضـها عرضـًا 
مناســـبًا كمـــًا وكيفيـــًا، وليقـــوم محـــررو الجرائـــد والمجـــالت المختلفـــة بتحليـــل القضـــية، وتنـــاول أهميـــة 

لوضع الدستور، وما النتائج المترتبة على هـذا التمثيل العادل للمرأة المصرية في اللجنة التأسيسية 
  التمثيل العادل إن ُوجد.

  

أيضـــًا فكـــان أغلـــب الظـــن هـــو أنـــه عنـــدما ســـيقوم أي محـــرر صـــحفي أو كاتـــب بالنشـــر عـــن هـــذه 
القضــية فإنــه ســوف يهــتم بإبرازهــا بشــكل مختلــف، بــه موضــوعية وتعمــق وانتقــاء للكلمــة والصــورة 

حررها، وتوقعنــا أن تســتخدم الصــحف محــل الدراســة مختلــف المصــحوبة للمــادة الصــحفية التــي ســي
أشكال اإلبراز الصحفي بالمواد الصحفية التي نشرتها عـن الموضـوع، بحيـث تكـون العنـاوين بـارزة 
والصــور جذابــة وعــرض المــادة الصــحفية فــي مواقــع متميــزة مــن صــفحات الصــحيفة بحيــث تبــرز 

  القضية وأهميتها للقارئ. 
  

د المتابعـات الصـحفية لهـذه القضـية، صـدمنا لمـا وجـدناه مـن نتـائج لرصـدنا ولكن عندما قمنا برصـ
كــان أهمهــا أن الصــفحات المتخصصــة فــي مختلــف الجرائــد والمجــالت، والتــي مــن المفتــرض أن 
تهــتم بــالمرأة وقضــاياها، كــان اهتمامهــا بالقضــية قاصــرًا فــي الغالــب علــى أخبــار صــغيرة المســاحة، 

  متميز، وتتم بعرض محايد للقضية. تفتقر إلى اإلخراج الصحفي ال
  

ـــم يقتصـــر األمـــر علـــى هـــذه الصـــفحات المتخصصـــة؛ بـــل وجـــدنا أن المجـــالت النســـائية محـــل  ول
الدراســة قامــت بغــض الطــرف عــن إفــراد المســاحات والصــفحات للحــديث عــن األمــر، فقلمــا وجــدنا 

وجـدنا مقالـًة يطالـب فيهـا تحقيقًا ُيبرز آراء المستنيرين من الرجـال والنسـاء فـي هـذه القضـية، وقلمـا 
كاتبها برفض هذه النسبة وتوعية المسئولين عن تشكيل اللجنة بخطورة هذا التمثيـل الضـئيل للمـرأة 
الذي يعتبر مهانة في جبين دولة من المفترض أنها في طريقهـا لتحقيـق "ديمقراطيـة مـا بعـد الثـورة" 

  التي ُوِعدنا بها كشعب. 
  

  م المستنير المسئول عن تشكيل وجدان وفكر الشعوب.وهو ما لم نكن ننتظره من اإلعال
  

ومن خالل السطور التالية سنستعرض تحليل التغطية الصحفية للجرائد والمجالت محل الدراسـة 
، وذلـك كمـا "التأسيسية لوضـع الدسـتور اللجنةنسبة تمثيل المرأة المصرية في "والرصد لقضية 

 يلي:

  
المرأة في اللجنة التأسيسية لوضع دستور جمهورية مصر أوًال: التناول الصحفي لقضية تمثيل 

  العربية:
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46%

23%

15%

8%
8%

جريدة المصري اليوم 
خبر مقال  تقرير   حوار عمود

  المصري اليومجريدة 

تــأتي جريــدة المصــري اليــوم فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث االهتمــام الكمــي بالقضــية،  -
، مقـــاالت 3أخبـــار، و  6 مـــادة صـــحفية مقســـمة كمـــا يلـــي: 13جريـــدة النشـــرت  حيـــث

 إلى جانب عمود. وتقريرين، وحوار،

 
   عن المصري اليومالتغطية الصحفية لجريدة 

  لوضع دستور مصر" نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية"
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

وتــم توزيــع هــذه األشــكال  -
 الصحفية كالتالي:

كانـت عـن  األخبـارأغلبية  -
رفـــض عـــدد مـــن الجهـــات 

علـــــــى رأســـــــها المجلـــــــس –
لتشـــــكيل  -القـــــومي للمـــــرأة

اللجنـــــــــــــــــــــة التأسيســـــــــــــــــــــية 
، اللجنــة يِقبــل مشــكل للدســتور، واالعتــراض علــى نســبة تمثيــل المــرأة فيهــا، وتهميشــها مــن

حيث أكد المجلس القـومي للمـرأة فـي بيـان لـه أن الجمعيـة التأسيسـية بشـكلها الحـالي تمثـل 
عودة إلى الوراء يمنع مصر من أن تكون طرفًا فاعًال في القرن الحادي والعشرين، مؤكدًا 
أن تهمــيش المــرأة مــن عضــوية اللجنــة التأسيســية ال يتناســب مطلقــًا مــع مكانتهــا وتاريخهــا 

مجتمــــع ويضــــر ضــــررًا بالغــــًا بمســــيرة التنميــــة والتقــــدم فــــي المجتمــــع ويحــــرم نصــــف فــــي ال
 .المجتمع الحيوي من صياغة مستقبله
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المسـيرة التـي نظمهـا "تحـالف المنظمـات  بأحـد األخبـار التـي نشـرتها الجريـدة كما تم تنـاول -
ـــة أمـــام نقابـــة  8/3/2012النســـوية" يـــوم  بمناســـبة يـــوم المـــرأة العـــالمي، والتـــي بـــدأت بوقف

% فـي الجمعيـة 50الصحفيين ثم اتجهت إلى مجلس الشـعب تطالـب بتمثيـل المـرأة بنسـبة 
هذا التحالف  هذا إلى جانب تناول بيان لتي ستتولى صياغة الدستور الجديد ،التأسيسية ا

الـــــــــــذي شـــــــــــجب طريقـــــــــــة 
تشكيل الجمعية التأسيسـية 
ألنهـــــا تحـــــرم النســـــاء مـــــن 
المشـــــــــاركة الفعالـــــــــة فـــــــــي 
صــــــياغة دســــــتور مصــــــر 
الجديــد واعتبرهــا حلقــة فــي 
سلســـــــــــــــــلة الممارســـــــــــــــــات 
التمييزيــة التــي ينــادي بهــا 
ـــــار اإلســـــالم  ويمارســـــها تي

 السياسي المسيطر. 

 -رئيس المجلس القومي للمـرأة–التالوي  وكذلك تناولت الجريدة تصريحات السفيرة ميرفت -
 وجـود عـدم مسـتنكرة بـالخير، مبشرة غير الجمعية لتشكيل األولية لمؤشراتالتي قالت أن ا

 وهاجمــــت ،العامــــة الشخصــــيات ضــــمن وجعلهــــا األعضــــاء، مقاعــــد ضــــمن للمــــرأة نســــبة
 علــى حرصــها لعــدم الــيالليبر  التيــار مقــدمتها وفــى السياســية واألحــزاب التيــارات» الــتالوى«

   .التأسيسية الجمعية ضمن للنساء نسبة تحديد
 لحقـوق المصـري المركـز رئيس– القمصان أبو نهاد/ أ انتقاد عن خبر الجريدة نشرت كما -

 الجديـــد التشـــكيل إن وقالـــت للجمعيـــة الثـــاني التشـــكيل فـــي النســـاء تمثيـــل ضـــعف -المـــرأة
 6 ضـم الـذي األول التشكيل إلى وجهت التي االنتقادات كل رغم للمرأة تجاهله في استمر
 ســـوى االكتـــراث وعـــدم والتجبـــر الفســـاد مـــن لحالـــة اســـتمراراً  ذلـــك واعتبـــرت فقـــط، ســـيدات

 رئـيس اتنى،الكتـ سـعد الـدكتور تجاهـل سمته لما أسفها عن وأعربت ،الشخصية بالمصالح
 الجمعيـة تشـكيل قبـل المجلـس إلـى أرسـلته الـذي الرسـمي خطابلل المنحل، الشعب مجلس
 مــع ذلــك تعــارض عــدم مــع٪ 35 عــن المــرأة مشــاركة تقــل بــأال فيــه تطالبــ والــذي الثانيــة،
 ،يالجبـال تهـاني المستشـارة مثـل النسـائية، القيـادات مـن عـدداً  فيـه ورشحت الكفاءة، معيار
 .الدستورية المحكمة رئيس نائب
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 -للمــرأة القــومي المجلــس رئــيس- الــتالوي فــتمير  الســفيرة تهنئــة حــول خبــر نشــرت وأخيــراً  -
 الــذي المجلـس لطلــب وتجديـدها للجمهوريــة، رئيسـاً  انتخابــه بمناسـبة مرســى محمـد دكتورللـ

 .الثلث عن يقل ال بما للدستور التأسيسية الجمعية في النساء بتمثيل ترأسه

، أولها لألستاذة/ نهاد أبو القمصـان بعنـوان "الـرئيس بيـد مصـر" مقاالتكما تم نشر ثالثة  -
أي  يظل الحديث حول حقوق النساء يزعج الكثيرين، ولـم يـربط أبـداً  أنه: "والتي قالت فيه 

مــن المناصــرين للديمقراطيــة أننــا ال يمكــن أن نتحــدث عــن ديمقراطيــة يغيــب عــن صــناعة 
ويرفضــون  مـان أو اللجنـة التأسيســية للدسـتور ،القـرار فيهـا نصــف المجتمـع سـواء فــي البرل
إذ لــم ينتبــه السياســيون خاصــة  وأضــافت أنــه: "،  تحديــد أي نســبة ضــامنة لهــذه المشــاركة

، ويقـــدم مرســـى خطابـــًا اإلخـــوان أن حقـــوق النســـاء ركـــن أساســـي فـــي التحـــول الـــديمقراطي
، ويؤكــد أن حقــوق المــرأة مكتســبات وطنيــة نحــافظ عليهــا ونزيــد، مثــل الغنوشــى فــي مغــايراً 

ا فيهـا اللجنـة % فـي كـل المراكـز المنتخبـة بمـ30تونس، وأن النسـاء لـن يقـل تمثـيلهن عـن 
التأسيسية وأنهـن لسـن مخلوقـات بحاجـة للحمايـة وٕانمـا مواطنـات يتمـتعن بالمسـاواة، سـوف 
يخرج النساء ليخترن الخيار الصعب بين شعارات حرية وكرامة لم يجدنها بعد الثورة وبـين 

لـيس » شـفيق«وسـوف تنتخـب النسـاء نظام تاجر بحقـوقهن وٕان حصـلن منـه علـى القليـل، 
 .»مرسى«نما رفضا لـفيه وإ  حباً 

أمــا ثــاني المقــاالت فكــان بقلــم الكاتبــة/ ســحر الجعــارة بعنــوان "مخــاوف نســائية جــدًا"، وفــي  -
المــرأة المصــرية للتظــاهر لتطالــب بحقهــا فــي  ســياق المقالــة تســاءلت عــن ســبب اضــطرار
أن الســبب هــو أن عمليــة إقصــاء المــرأة  وأجابــت التواجــد فــي الجمعيــة التأسيســية للدســتور؟

 .لخريطة السياسية قد بدأت منذ اللحظة األولى للثورةمن ا

الحائز على الدكتوراه في حقوق -أما المقال الثالث فكان بقلم د.حمدي بدران من القوصية -
أم عمـــارة التـــي اإلنســـان، والـــذي تحـــدث عـــن المـــرأة ومكانتهـــا فـــي اإلســـالم، متحـــدثًا عـــن 

ــ-شــاركت فــي بيعــة العقبــة  ، وأضــاف -ة اإلســالمية األولــىوهــى الجمعيــة التأسيســية للدول
أنه: "في تـونس تـم تمثيـل المـرأة بـأكثر مـن الثلـث فـي الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور، ونحـن 
في مصر بلد العلم والحضارة يتم إقصاء المرأة وحرمانها من حقها في الجمعية التأسيسـية 

حقــوق اإلنســان للدســتور ويــتم تهميشــها وتمثيلهــا بنســبة ضــئيلة.. فإنــه علينــا طبقــًا لمبــادئ 
وللمبــــادئ الدســــتورية، وٕارســــاء لمبــــدأ الديمقراطيــــة تمثيــــل المــــرأة المصــــرية فــــي الجمعيــــة 

 رســـالة دكتـــوراه التأسيســـية للدســـتور بحـــوالي ثلـــث األعضـــاء، وهـــى التوصـــية الثالثـــة فـــي
 الخاصة بالكاتب.» اآلليات الدولية لحماية حقوق المرأة«
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فــي بــاب "سياســة ع الشاشــة"، وتنــاول األول الجريــدة فكــان  مانشــرتهالــذين  التقريــرينأمــا  -
بعــض الموضــوعات التــي اهتمــت بهــا بــرامج التــوك شــو الليلــة الســابقة ليــوم النشــر الموافــق 

ـــذي أجـــراه ،30/10/2011 ـــاهرة اليـــوم" حـــول مـــا  والتـــي كـــان منهـــا النقـــاش ال ـــامج "الق برن
ــــورة  ــــاير،  25اكتســــبته المــــرأة بعــــد ث ــــين ــــذي صــــرح مــــن خالل ــــس ه الضــــيوف وال أن المجل

تشـكيل اللجنـة الدسـتورية األخيـرة  ، وانتقـدواالعسكري ال يرى النساء ألنه يرى دائمـًا الـذكور
   التي خلت من المرأة تمامًا.

أمـــا التقريـــر الثـــاني فقـــد ُنشـــر بعـــده  -
أشــــــهر، وكــــــان حـــــــول  4بحــــــوالي 

تفاصـــــــــيل بيــــــــــان مركـــــــــز كــــــــــارتر 
هــــــه  األمريكــــــي للســــــالم والــــــذي وجَّ

ي، وتضـــمن عـــدد للبرلمـــان المصـــر 
مـــــــن المطالبـــــــات أهمهـــــــا ضـــــــمان 
تمثيــــل المــــرأة بنســــبة ال تقــــل عــــن 

 % من لجنة صياغة الدستور الجديد.30

 

رئـــيس المجلـــس  –أجرتـــه رانيـــا البـــدوي مـــع الســـفيرة / ميرفـــت الـــتالوي  حـــواراً كمـــا نشـــرت  -
القــومي للمــرأة، والــذي تحــدثت فيــه عــن القضــية بضــرورة اختيــار أفضــل القانونيــات لــدى 

سيدة في  30لس وممثالت عن مختلف التيارات في المجتمع النسائي، بحيث تتواجد المج
، مؤكدة أن المرأة  -نصف المجتمع–اللجنة التأسيسية، مضيفة أن هذا هو أقل حق للمرأة

 % من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التونسي.50شغلت 

رئــيس –رة/ ميرفــت الــتالوي الثابــت "تســليم الســلطة" حلــم الســفي العمــود وأخيــرًا نشــرت فــي -
بوصــفها أحــد رمــوز مصــر فــي مجــال المــرأة عمــا تريــد أن تكــون  -المجلــس القــومي للمــرأة

عليــه مصــر بعــد الفتــرة االنتقاليــة، وكــان جــزء مــن حلمهــا عدالــة تمثيــل المــرأة فــي تشــكيل 
 الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

مـــواد  4ل، فـــي حـــين كـــان هنـــاك أغلـــب المـــواد الصـــحفية غلـــب عليهـــا الحيـــاد فـــي التنـــاو  -
مادة صحفية تبنى محرروهـا  13صحفية فقط تبنى كاتبوها وجهة نظر مؤيدة للقضية من 

 وجهة نظر محايدة تجاه القضية.
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جريدة األھرام
خبر تحقيق ل مقا حوار

  األهرامجريدة 

نشــرت  تســاوت مــع جريــدة المصــري اليــوم مــن حيــث االهتمــام الكمــي بالقضــية، حيــث -
تحقيقــات صــحفية،  3أخبــار، و  8 مــادة صــحفية مقســمة كمــا يلــي: 13 هــي األخــرى

 ومقال، وحوار.

   عن األهرامالتغطية الصحفية لجريدة 
  لوضع دستور مصر" نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية"

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 وقد تم توزيع هذه األشكال الصحفية كالتالي:

بضـرورة تحقيـق مبـدأ المناصـفة طالب تحالف المنظمات النسائية الذي  بيانعن  أخبار 7 -
واختيـار شخصـيات نسـائية مـن ذوات الخبـرة اللجنة التأسيسية لكتابـة الدسـتور، في تشكيل 

 . تمثيل عادل للنساء في صياغة الدستورلضمان 

المتعلقـة بـاألمر، حيـث طالـب  المجلـس القـومي للمـرأةأما بقية األخبار فقد تناولـت أنشـطة  -
والــدكتور أحمــد   - رئــيس مجلــس الشــعب-كــال مــن الــدكتور محمــد ســعد الكتــاتني  المجلــس
ة للدســتور فــي اللجنــة التأسيســي بــأن يكــون تمثيــل المــرأة -ىرئــيس مجلــس الشــور -فهمــي 
 وذلـك مـن منطلـق إن المـرأة المصـرية تمثـل ؛% مـن أعضـاء اللجنـة30 تقل عن بنسبة ال

نص المادة السابعة من اإلعالن الدستوري والتـي  إلى واستناداً  ،% من مواطني مصر50
القـانون وتسـاويهم فـي الحقـوق والواجبـات العامـة وعـدم  ىتساوي المـواطنين لـد على أكدت

في  -رئيس الوزراء آنذاك–، كما أكد الدكتور/ كمال الجنزوري  ب النوعالتمييز بينهم بسب
أحــد اجتماعــات المجلــس القــومي للمــرأة علــى ضــرورة وجــود المــرأة فــي اللجنــة التأسيســية 

 للدستور بنسبة معقولة.
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 -عضـو حـزب الوفـد -كما نشـرت الجريـدة خبـرًا عـن انسـحاب الـدكتورة/ منـى مكـرم عبيـد  -
فــي ضــوء عــدم التــوازن الشــديد فــي تمثيــل  أسيســية لوضــع الدســتور مــن عضــوية اللجنــة الت

 .النساء وهذه كارثة

وأيضــًا خبــر عــن مطالبــة نســاء مصــر بعدالــة تمثيــل المــرأة فــي تشــكيل الجمعيــة التأسيســية  -
لصــياغة الدســتور بمــا ال يقــل عــن الثلــث، وذلــك مــن خــالل مــؤتمر "هــي والــرئيس" الــذي 

 نظمه المجلس القومي للمرأة.

عقــدها المركــز المصــري لحقــوق المــرأة بالتعــاون  ر آخــر عــن اللقــاءات النقاشــية التــيوخبــ  -
 يببيــان مطالــب النســاء إلــى مرشــح والتــي خرجــتمــع التحــالف المصــري لمشــاركة المــرأة 

ــــة  ــــوان "حقــــوق ال وعــــود" يتضــــمن ضــــرورة مشــــاركة النســــاء فــــي اللجن الرئاســــة تحــــت عن
 . %35التأسيسية للدستور بنسبة ال تقل عن 

تهــاني /وكــان آخــر خبــرين تنــاوال القضــية بالجريــدة حــول ترشــيح القــومي للمــرأة للمستشــارة  -
%، وحــول تصــريحات 30فــي أال تقــل نســبة تمثيــل النســاء بالتأسيســية عــن  الجبــالي وأملــه

التأسيسـية لوضـع الدسـتور غيـر مبشـر، لت أن وضع المـرأة فـي الجمعيـة "التالوي" التي قا
ا رفضه لعدم تخصيص نسبة محددة مـن المقاعـد للمـرأة كمـمعربة عن اعتراض المجلس و 

 يــراه المجلــس متفقــاً  وأوضــحت أن هــذا التشــكيل الحــدث مــع الجهــات المختلفــة األخــرى ، 
مــع عدالــة توزيــع األدوار ومــع نســبة تمثيــل المــرأة فــي الجمعيــات التأسيســية المشــكلة فــي 

ة تمثيـل المـرأة فـي تشـكيالتها ضـرور  ىالعديد من الدول العربية واإلسالمية والتي تنص عل
 .النصف ىالمختلفة بنسب تصل في بعض تلك الدول إل

متميزة قام بإجرائها صحفيات وكانت مساحتها جيدة إلى  تحقيقات 3وقامت األهرام بعمل  -
حد كبير مقارنًة بمساحة المواد الصحفية التي ُنشرت عن هذه القضية، فقامـت الصـحفية/ 

ضـية فـي شـهر مـارس تحـت عنـوان "فـي صـياغة الدسـتور.. صفاء شاكر بتحقيق حول الق
نهــــاد أبــــو  ، وتعــــددت المصــــادر بــــه ومنهــــا: أ. 2المــــرأة ليســــت ضــــيف شــــرف" بصــــفحة 

الخبيـرة بمركـز -أمين عام المجلـس القـومي للمـرأة آنـذاك، و د. أمـاني الطويـل  -القمصان
مركز وسـائل االتصـال مديرة  -الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، و د. عزة كامل

خبيـــرة التنميـــة البشـــرية والناشـــطة  -أمـــل محمـــود  أ.المالئمـــة مـــن أجـــل التنميـــة (آكـــت)، و 
 ، أ.الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ةمدير  -د.عفاف مرعى ، والسياسية

ية ة في اللجنة التأسيسـوالالتي طالبن بضرورة تمثيل المرأالناشطة السياسية. -نيفين عبيد 
ول بعدم وجود كفاءات نسائية بمصـر %، ورفضن اإلدعاءات التي تق50% أو 30بنسبة 

أنــه قــد يعيــب كــون كافــة مصــادر التحقيــق مــن النســاء، ولكــن نظــرًا لكــونهن  وبــالرغم مــن ،
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أحـدث هـذا نـوع مـن التـوازن فـي فقـد من النساء المتميزات فـي شـتى المجـاالت والمناصـب 
 في المصادر. مسألة االعتماد على نوع معين

الدســتور القــادم  كمــا نشــرت الجريــدة تحقيــق آخــر فــي نفــس الشــهر "مــارس" تحــت عنــوان " -
فاطمـة محمـود  ،أمـل إبـراهيم سـعد  " بقلم كل مـن:  ! المرأة ترفع راية العصيان هل ينصفها؟

تلـك الفتـرة تساؤل يطرح نفسه وبقـوة خـالل ، والالتي كتبن عن وجود  فنادية يوس ،مهدي
هـل جـاءت الثـورة  وهـو..  يتم فيها اإلعداد لدستور مصر وانتخاب رئيسـها القـادمكان التي 

ا حــرب ردة لكــل حقــوق ومكتســبات المــرأة المصــرية التــي حصــلت عليهــا حاملــة فــي طياتهــ
.. وقامت الكاتبات الصحفيات بعـرض بعـض مظـاهر التهمـيش  خالل السنوات الماضية؟

الطامة الكبرى جاءت في التمثيل التي تعرضت لها المرأة المصرية بعد الثورة، وأردفن أن 
دسـتور الـذي لـم تتجـاوز مشـاركتها فيهـا نسـبة الهزيل للمـرأة فـي اللجنـة التأسيسـية إلعـداد ال

% فقط علي الرغم من أنها في حقيقـة األمـر هـي نصـف الـدنيا أو نصـف المجتمـع ممـا 6
كومـة الظـل.. النسـائية إلـى تشـكيل برلمـان للمـرأة مـواز علـي غـرار حدفع ببعض القيـادات 
بــل القيــادات ثــم رصــدن الرؤيــة حــول هــذه الصــياغات الهزليــة مــن ق أو البرلمــان المــوازي،

النســائية والثوريــة وأســاتذة الشــريعة وحتــى بعــض المواطنــات المصــريات، ومــن المصــادر: 
نائـب  -سـامية المنـيم/رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشـارة  -ميرفت التالوي /السفيرة

عمرو حمـزاوي / الدكتور رئيس النيابة اإلدارية وعضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، و
عضــــو المجلــــس االستشــــاري  -عصــــام النظــــامي /جلــــس الشــــعب، والــــدكتور عضــــو م -

وكان هذا التحقيق أكثر توازنـًا مـن التحقيـق السـابق فـي المصـادر  ،واللجنة التنسيقية للثورة
أكبـــر فـــي  التـــي اعتمـــد عليهـــا حيـــث تضـــمنت المصـــادر رجـــاًال مـــن المتخصصـــين، وكـــان

  صور وعناوين فرعية. مساحته، كما كان مدعمًا بعناصر إبراز متنوعة من
أمـــا التحقيـــق الثالـــث فكـــان بقلـــم ســـلوى فتحـــي وبعنـــوان "المـــرأة فـــي الدســـتور بـــين األمـــس  -

واليوم"، وتم نشره فـي شـهر يونيـو، وكانـت 
كافــــــــة المصــــــــادر مــــــــن النســــــــاء أيضـــــــــًا، 
وغــــالبيتهن تحــــدثن عــــن المــــرأة والدســــتور 
بشكل عام، ولـم تتحـدث عـن نسـبة تمثيلهـا 
فـــــــي اللجنـــــــة التأسيســـــــية للدســـــــتور ســـــــوى 

األمــين العــام للحـــزب -لحفنــاوي د.كريمــة ا
التــــي أعربــــت عــــن  -االشــــتراكي المصــــري

أملهـــا فـــي أال تقـــل نســـبة تمثيـــل المـــرأة فـــي 
% بحيــث 30لجنــة صــياغة الدســتور عــن 
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62%

25%

13%

جريدة الجمھورية 
خبر ل مقا تقرير

تجمــع هــذه النســبة بــين مختلــف مجــاالت العمــل للمــرأة ومختلــف االنتمــاءات واالتجاهــات 
 -جلــس الشــعب عــن حــزب الوفــدالنائبــة بم-ر مارجريــت عــاز د. الفكريــة والسياســية، وأيضــاً 
الجديـد خـاص بكوتـة  أن يكـون هنـاك نـص قـانوني فـي الدسـتورالتي أعربت عـن تمنياتهـا 

 اللجنة التأسيسية للدستور أو للمحليات أو البرلمان. للمرأة سواء في

، والتـي -رئيس المجلس القومي للمـرأة– مع السفيرة/ ميرفت التالويحوارًا ونشرت الجريدة  -
 عــــــــن مطالــــــــب المجــــــــالس بشــــــــأن اللجنــــــــة التأسيســــــــية للدســــــــتور:الها قالــــــــت عنــــــــد ســــــــؤ 

% 1"نريــد أن يــتم تمثيــل المجلــس عنــد وضــع اللجنــة التأسيســية للدســتور حتــى ولــو بنســبة 
امــرأة  30يقــل عــن  مثلمــا طالــب المجلــس القــومي لحقــوق اإلنســان، ونطالــب بوجــود مــا ال

ات مــابين أســاتذة جامعــة فــي اللجنــة واقترحنــا العديــد مــن األســماء مــن مختلــف التخصصــ
 ."ومتخصصين في القانون والسياسة ونساء من العمال والفالحين

للـــدكتورة/ محبـــات أبـــو عميـــرة بعنـــوان "هي.....والتأسيســـية!" قالـــت أنـــه:  مقـــالوأخيـــرًا فـــي  -
"ونحن بصدد تشـكيل اللجنـة التأسيسـية إلعـداد دسـتور مصـر، البـد أن تمثـل المـرأة بنسـبة 

 لمائة من خارج البرلمان".ال تقل عن عشرة في ا

كانــت غالبيــة الصــحفيات الالتــي تنــاولن القضــية بالنشــر محايــدات فــي تنــاولهن للقضــية،  -
  .5:8وكانت نسبة الحياد مقارنًة بالتأييد 

  

  الجمهوريةجريدة 

مــــواد  6بالنســــبة للتنــــاول الكيفــــي لجريــــدة الجمهوريــــة للقضــــية محــــل الدراســــة فقــــد نشــــرت  -
 أخبار، وتقرير، ومقالين. 5الصحفية المستخدمة هي: صحفية، وكانت القوالب 

 
لوضع  نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية" عن المصري اليومالتغطية الصحفية لجريدة 

  الدستور
  
  
  
  
  
 

  
  

تـــــــــم قـــــــــد و  -
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 توزيع هذه األشكال الصحفية كالتالي:

الخمـــس بجريـــدة "الجمهوريـــة" كانـــت كلهـــا متعلقـــة بتنديـــدات المجلـــس  الصـــحفية األخبـــار -
 القومي للمرأة بوضع المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور وتدني نسبة تمثيلها فيها.

فكــان عمــا تــم خــالل المــؤتمر الصــحفي المشــترك بــين المجلــس القــومي للمــرأة التقريــر  أمــا -
رئــيس مجلــس –االجتماعيــة، والــذي أكــد فيــه د.كمــال الجنــزوري ووزارة التأمينــات والشــئون 

علـــى ضـــرورة وجـــود المـــرأة فـــي اللجنـــة التأسيســـية للدســـتور بنســـبة  -الـــوزراء بهـــذا الوقـــت
معقولة حتى تستطيع أن تتحدث عن نفسها، ومن ناحيـة أخـرى أوضـحت السـفيرة/ ميرفـت 

ى الجهات الرسـمية بطلـب أن أن المجلس تقدم إل -رئيسة المجلس القومي للمرأة–التالوي 
 % من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للسيدات.20ُتحدد نسبة 

فكان بعنوان "المرأة والعودة لنقطـة صـفر" تحـدثت فيـه الكاتبـة الصـحفية/  األول المقالأما  -
أسطر فقط، ولكن بشكل عابر نسبيًا، حيث ذكرت قول  5ناهد المنشاوي عن القضية في 

بــأن وضــع المــرأة فــي الجمعيــة  -رئيســة المجلــس القــومي للمــرأة–ميرفــت الــتالوي الســفيرة/ 
 التأسيسية للدستور "غير مبشر".

أما في المقال الثاني قالت سهير أبو العال أن األسـاس لـيس بالعـدد ولكـن بالكفـاءة. وكـان  -
 هنـــاك نـــوع مـــن الهجـــوم علـــى المجلـــس القـــومي للمـــرأة، قائلـــة إن أي قيـــادة تســـتأثر وحـــدها

 بالمكاسب وُتظهر األخريات على أنهن يفتقدن الكفاءة وااللتزام والجدية.

اتســمت بالحيــاد فــي كافــة المــواد الصــحفية المنشــورة عــن القضــية، عــدا المقــال الــذي تبنــت  -
، ومقــال أ.ســهير أبــو العــال التــي فيــه الكاتبــة الصــحفية/ ناهــد المنشــاوي وجهــة نظــر مؤيــدة

  .تبنت وجهة نظر معارضة
 
 

  األخبارجريدة 

مـواد  7ثم جاءت جريدة األخبار التاليـة فـي تغطيتهـا للقضـية محـل الدراسـة، حيـث نشـرت  -
أخبــار صــحفية، وتقريــرين،  4صــحفية تتعلــق بهــا، وكانــت هــذه المــواد الصــحفية فــي شــكل 

 وحوار.

 
   عن األخبارالتغطية الصحفية لجريدة 

  لوضع دستور مصر" نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية"
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57%29%

14%

جريدة األخبار 
خبر تقرير حوار

  
  
  
  
  
 

  
  

 

 وقد تم توزيع هذه األشكال الصحفية كالتالي: -

% للنساء في تأسيسـية 50عن مطالبات المجلس القومي للمرأة بتخصيص نسبة  أخبار 4 -
  %.30الدستور، أو رفع نسبة تمثيل النساء إلى 

، األول كـــان عبـــارة عـــن نقـــل لتفاصـــيل مـــا حـــدث فـــي حلقـــة نقاشـــية تقريـــرينكمـــا نشـــرت  -
والتــي نظمهــا المعهــد الســويدي باإلســكندرية بالتعــاون مــع مركــز  "برلمــان النســاء"بعنــوان 

مـــديرة -د.عـــزة كامـــل ، فأشـــار إلـــى اســـتنكار وســـائل االتصـــال المالئمـــة مـــن أجـــل التنميـــة
مـن  يناير وذلك بدءاً  25عقب ثورة إقصاء المرأة المصرية من المشهد السياسي  -المركز

 ،اسـتبعادها مـن لجنــة تعـديل الدســتور رغـم وجـود كفــاءات قانونيـة ودســتورية نسـائية عديــدة
 فعــاالً  ن تصــبح عضــواً فــي عمليــة صــياغة الدســتور الجديــد وأحــق المــرأة فــي اإلشــتراك و 

ة لمــرأفة إلــي المســاواة بــين الرجــل واباإلضــا ،ضــمن أعضــاء اللجنــة التــي ســتتكفل بوضــعه
السيدات المشـاركات فـي النـدوة ، وذكر التقرير أيضًا أن  للحصول علي الخدمات والموارد

رغبتهن وٕاصرارهن علي تحقيق وجود المرأة ضمن لجنة وضع الدستور بنسبة ال تقـل عـن 
10.٪ 

والتقريــــر الثــــاني كــــان حــــول بيــــان مركــــز كــــارتر األمريكــــي ومطالباتــــه للبرلمــــان المصــــري  -
 % من لجنة صياغة الدستور.30المرأة بنسبة ال تقل عن بضمانات لتمثيل 

ــدكتورة/ ســعاد الشــرقاوي  الحــوارأمــا  - القــانون العــام بجامعــة  ةأســتاذ-فقــد تــم إجرائــه مــع ال
 تقريبــاً  مثيــل المــرأة باللجنــة التأسيســية للدســتوروالتــي قالــت أن ت -القــاهرة والفقيــه الدســتوري

والسياسـية والثقافيـة  ساهمت في الحياة االجتماعيةنها على الرغم من أيكاد يكون (صفر) 
 وهذا إهدار لحقها ودورها.، منذ بداية القرن العشرين وحتى يومنا هذا 

 كل المحررين تبنوا وجهة نظر محايدة في تناولهم القضية بالنشر. -
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40%

20%

20%

20%

جريدة الوفد 
خبر مقال ق تحقي عمود

  الوفدجريدة 

، مــواد صــحفية عــن القضــية محــل الدراســة، فــي شــكل خبــرين 5جريــدة الوفــد قامــت بنشــر  -
 ومقال، وتحقيق، وعمود.

 
   عن الوفدالتغطية الصحفية لجريدة 

  لوضع دستور مصر" نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية"
  
  
  
  
  
  
 

  
  

 

 تم توزيع هذه األشكال الصحفية كالتالي:قد و  -

نشرا في شـهري مـارس ويونيـو، كالهمـا كـان عـن اعتـراض المجلـس القـومي للمـرأة  خبرين -
 على نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور.

كــان هــو األول فــي تبنــي كاتبتــاه موقفــًا مؤيــدًا للقضــية محــل  تحقيقــًا،كمــا نشــرت الجريــدة  -
الدراسة؛ حيث اهتمت كل من منى أبو سكين وثناء عامر بأخذ آراء العديد مـن المصـادر 
فيمــا يخـــص تشـــكيل الجمعيــة التأسيســـية للدســـتور، وكـــان مــنهم الكاتبـــة الصـــحفية/ ســـكينة 

سياســية/ كريمــة الحفنــاوي، وأوضــح فــؤاد، والفقيــه الدســتوري/ الشــافعي بشــير، والناشــطة ال
ـــاط"، كمـــا  ـــه أن "تأسيســـية الدســـتور تخـــذل المـــرأة وتخيـــف األقب التحقيـــق مـــن خـــالل عنوان
أوضح التحقيق من خالل المصادر آراء بعض القانونيين وغير القانونيين فـي ضـرورة أن 

ــًا لنبــذ دســتور التهمــيش الــذي ال يعبــر عــن الثــ ورة ، تطــرح القــوى السياســية خالفاتهــا جانب
 3وكانت مساحة التحقيق كبيرة وتنوعت فيه عناصر اإلبراز الصحفية من حيث اسـتخدام 

 صور من مصادر التحقيق، باإلضافة إلى عنوان فرعي.

"حواء بالدنيا" أبدى الكاتب الصحفي/ محمد عبـد القـدوس تأييـدًا للقضـية محـل عموده في  -
واء المصرية شـاركت بقـوة فـي ثورتنـا حالدراسة، فتحت عنوان "المرأة والدستور"، كتب أن "

المجيدة وال تزال!.. ومع ذلك لم يـتم تمثيلهـا فـي البرلمـان بمـا يتناسـب مـع مكانتهـا ودورهـا 
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75%

25%

مجلة حواء
خبر

هنـاك فرصـة أضـاف أن "و  "بالتعبير العـامي!» المولد بال حمص«في الثورة، وخرجت من 
الـبالد، والـنص  حقيقية حاليًا لتصحيح هذا الخطأ الفادح وذلك بإشراكها فـي وضـع دسـتور

ألننـــي أخشـــي مـــن  فيـــه علـــي حقـــوق واضـــحة للمـــرأة!.. وبصـــراحة أضـــع يـــدي علـــي قلبـــي
  "المطلب األول أو الثاني! سواء على» الطناش«

فكان بقلم عزة هيكل، وبعنوان "تاء التأنيث.. واللجنة التأسيسية للدستور" دعت  المقال أما -
% مــن مختلــف القطاعــات 30قــل عــن الكاتبــة الصــحفية بوجــوب تمثيــل المــرأة بنســبة ال ت

والمحافظات والمستويات أو الفئات االجتماعية، وكانت الكاتبة مؤيدة للقضية، ولكن على 
كانــــت  -كالعــــادة–الــــرغم مــــن كبــــر مســــاحة المقــــال إال أن الجزئيــــة المخصصــــة للقضــــية 

أســـطر فقـــط" علـــى الـــرغم مـــن أن عنـــوان المقـــال "تـــاء التأنيـــث.. واللجنـــة  3صـــغيرة جـــدًا "
التأسيســية للدســـتور" يــوحي أن المقالـــة ســتتناول بالكامـــل أو فــي جـــزء كبيــر منهـــا القضـــية 

 محل الدراسة.

ييــد للقضــية محــل الدراســة علــى المــواد الصــحفية التــي تــم نشــرها عنهــا، ولــم يــتم آغلــب الت -
 تبني وجهة نظر محايدة لها سوى في الخبرين فقط.

  
 

 مجلة حواء 

ـــة حـــواء  - ـــار،  3القضـــية محـــل الدراســـة، فـــي شـــكل  مـــواد صـــحفية عـــن 4نشـــرت مجل أخب
 وتحقيق واحد فقط.

 

   عن لمجلة حواءالتغطية الصحفية 
  لوضع دستور مصر" نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية"
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  تم توزيع هذه األشكال الصحفية كالتالي:قد و 

فــي أحــد اجتماعاتــه بشــهر مــارس  تأكيــد المجلــس القــومي للمــرأة :صــحفية حــول أخبــار 3 -
أهمية بحث تمثيل المرأة في اللجنـة التأسيسـية للدسـتور، وأشـارت السـفيرة/ ميرفـت الـتالوي 

 % في لجنة الدستور.30إلى ضرورة تمثيل المرأة بنسبة ال تقل عن  -رئيسة المجلس–

كمـــا نشـــرت الجريـــدة خبـــر آخـــر عـــن إعـــالن االتحـــاد النـــوعي لنســـاء مصـــر رفضـــه التـــام  -
للتشـــكيل الجديـــد للجنـــة التأسيســـية 
للدستور، واعتبـاره أن النسـبة التـي 
تمثلهـــا المـــرأة بهـــا اعتـــداء صـــريح 
على حقوق المرأة، وتأكيد االتحـاد 
أن المــــرأة المصــــرية لــــن تقبــــل أن 
تحكـــــــــم بدســـــــــتور تضـــــــــعه لجنـــــــــة 

% فقــط مــن 7تأسيســية تمثــل فيــه 
عضــوية اللجنــة، ثــالث مــنهن مــن 

 دة من حزب الوفد، وثالثة من الشخصيات العامة.حزب الحرية والعدالة، وواح
 

ونشرت أيضًا الجريدة خبر فـي شـهر يونيـو حـول إصـدار رابطـة المـرأة العربيـة بيانـًا تحـت  -
ـــى ضـــرورة تحقيـــق  ـــذي شـــدد عل ـــوان "حقـــوق انتزعناهـــا ومطالـــب نســـعى لتحقيقهـــا"، وال عن

وات الكفـاءات والخبـرة المناصفة في تشكيل اللجنة التأسيسـية لكتابـة الدسـتور مـن النسـاء ذ
 بما يضمن تمثيًال عادًال للنساء في صياغة الدستور.

فــي  تحقيقــاً كمــا نشــرت  -
ذات الشـــــــــــــهر تحـــــــــــــت 
عنـــــوان "قـــــومي المـــــرأة: 
تجاهـــــــــل النســـــــــاء فـــــــــي 
التأسيســـــية مرفـــــوض" ، 
والذي كان حول تحقيق 
مــؤتمر قــام بــه المجلــس 
القـــومي للمـــرأة لمناقشـــة 
أوضــاع المــرأة، وقــد تــم 

ز رأي رئيسـة المجلـس السـفيرة/ ميرفـت الـتالوي وعـدد مـن أعضـاء المجلـس من خالله إبـرا
فـي القضـية محـل الدراسـة وقضـايا أخـرى متعلقـة بـالمرأة ، وحـول القضـية أكـدت "الــتالوي" 



160 
 

67%

33%

جريدة اليوم السابع 
حوار إعالن

علــى أن وضــع المــرأة فــي الجمعيــة التأسيســية لوضــع الدســتور غيــر مبشــر، مشــددة علــى 
ن المقاعـد للمـرأة، كمـا حـدث مـع اعتراض المجلس ورفضه لعدم تخصيص نسبة محددة م

أن تمثيــل المــرأة فــي  -عضــو المجلــس–الجهــات المختلفــة األخــرى، كمــا قــال حســن ســند 
الجمعيــة التأسيســية لوضــع الدســتور يــدل علــى أن هــذا المجتمــع ال يعــرف حــق المــرأة وال 
يـــدرك قـــدرها، متســـائًال كيـــف يـــتم صـــياغة دســـتور يضـــم حقـــوق األســـرة والمـــرأة والمجتمـــع 

 ل ثم ال يسمح لنصف هذا المجتمع تقريبًا في المشاركة في صياغته الدستور.والرج

  .قضيةرة في شكل خبري محايد في تناول الكان أغلب المواد الصحفية المنشو  -

  
 

 جريدة اليوم السابع 

مــواد صــحفية عــن القضــية محــل الدراســة، فــي شــكل  3جريــدة اليــوم الســابع قامــت بنشــر  -
  حوارين، وٕاعالن.

   السابع حول اليومالتغطية الصحفية لجريدة 
  لوضع دستور مصر" نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية"

  
  
  
  
 

  
  

  
 وقد تم توزيع هذه األشكال الصحفية كالتالي:

األمــين العــام الســابق للمجلــس القــومي -نهــاد أبــو القمصــاناألســتاذة/ ، األول مــع حــوارين -
للمــرأة ، والــذي تنــاول موضــوعات عــدة مرتبطــة بــالمجلس القــومي للمــرأة وأســباب اســتقالتها 
َهــت لهــا ُســئلت عــن تعليقهــا علــى  مــن األمانــة العامــة لــه، ولكــن فــي أحــد األســئلة التــي وثجِّ

أن المجلـس طالــب موقـف المجلـس مـن نسـبة تمثيـل المـرأة فـي اللجنـة التأسيسـية، وأجابـت 
% باللجنــة، لكــن نســبة تمثيلهــا جــاءت بمــا يمثــل 30مســبقًا بــأن يكــون تمثيــل المــرأة بنســبة 

 اعتداءًا صارخًا على الديمقراطية.
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67%

33%

جريدة أخبار اليوم 
مقال  خبر  

عــن الثــاني فــتم إجرائــه مــع الســفيرة/ ميرفــت الــتالوي، وكــان الحــوار باألســاس  الحــوار أمــا -
هوداتـه المختلفـة ، وعلـى الـرغم بعض اآلراء المتعلقـة بتشـكيل المجلـس والهجـوم عليـه ومج

 3من مساحة الحوار الكبيرة إال أنه كانت الجزئية الخاصـة بهـذا الموضـوع صـغيرة "تقريبـًا 
 أسطر".

هنــا نــود أن نــذكر مالحظــة وهــي أنــه ُكتــب فــي إجابــة الســؤال الموجــه للـــ"تالوي" عــن رأيهــا 
لمــرأة فــي اللجنــة ولــو فــي وضــع المــرأة فــي اللجنــة التأسيســية للدســتور أنهــا تطلــب تمثيــل ا

% وهو مـا طالـب بـه المجلـس القـومي لحقـوق اإلنسـان، ومـن خـالل رصـدنا 1حتى بنسبة 
وقراءتنــا فنعتقــد هنــا بوجــود خطــأ مــا وهــو أن المجلــس القــومي للمــرأة طالــب بتمثيــل المــرأة 

% على األقل في اللجنة التأسيسية للدستور، كما طالـب أن يـتم تمثيـل المجلـس 30بنسبة 
% مثلما طالب المجلـس القـومي لحقـوق اإلنسـان بـذلك ، لـذا 1ي اللجنة ولو بنسبة نفسه ف

 فكان هناك خطأ في صياغة الخبر.

ُمهـدى مسـاحته مـن اليـوم السـابع، تـم  إعـالنأما المـادة الصـحفية الثالثـة فكانـت فـي شـكل  -
فيه ذكر حرص المجلس القومي للمرأة على ضرورة وضع اإلطار العام لوضـع المـرأة فـي 
اللجنــة التأسيســية لوضــع الدســتور، باإلضــافة إلــى المطالبــة بــأن تضــم لجنــة الدســتور بــين 

 % من النساء على األقل.30أعضائها 

 كان التناول الصحفي للقضية بها محايدًا. -

  
 

  أخبار اليومجريدة 

 جريدة أخبار اليوم قامت هي األخرى بثالث مواد صحفية، في شكل خبر ومقالين. -

 
   عن أخبار اليومالتغطية الصحفية لجريدة 

  لوضع دستور مصر" نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية"
  
  
  
  
  

توزيــــع هــــذه  ـــــــــد و  ـــــــــم ق ت
الصــــــــــــحفية  األشـــــــــــــــكال 
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جريدة الشروق 
خبر

 كالتالي:

الـــتالوي خـــالل خبـــر عـــن تصـــريحات كـــل مـــن د.كمـــال الجنـــزوري والســـفيرة /ميرفـــت  -
اجتمــاع يرأســه األول مــع أعضــاء المجلــس القــومي للمــرأة، حيــث أكــد الــدكتور/ كمــال 

فــي أحــد اجتماعــات المجلــس القــومي للمــرأة علــى  -رئــيس الــوزراء آنــذاك–الجنــزوري 
ضــرورة وجــود المــرأة فــي اللجنــة التأسيســية للدســتور بنســبة معقولــة حتــى تســتطيع أن 

لدســـتور القـــادم مـــواد جديـــدة بشـــأن المـــرأة تضـــمن تتحـــدث عـــن نفســـها، وأن يتضـــمن ا
رئيســـة المجلـــس القـــومي –حقوقهـــا، ومـــن جانبهـــا أوضـــحت الســـفيرة/ ميرفـــت الـــتالوي 

ـــدَّم إلـــى الجهـــات الرســـمية بطلـــب أن تحـــدد نســـبة  -للمـــرأة % مـــن 30أن المجلـــس تق
أعضــــــاء الجمعيــــــة التأسيســــــية للدســــــتور للســــــيدات ، مؤكــــــدة علــــــى أن هــــــذه النســــــبة 

وأنهــــم حــــين راجعــــوا جميــــع الدســــاتير العربيــــة وجــــدوا أن جميــــع الجهــــات "متواضــــعة" 
 %.30التشريعية ال تقل فيها نسبة تمثيل المرأة عن 

ــــــالين إلــــــى باإلضــــــافة -  ريخيّ بتــــــا نشــــــرهما تــــــم الغزالــــــي وفــــــاء الصــــــحفية للكاتبــــــة مق
 وقالـــت الرمـــزي المـــرأة بوجـــود فيـــه نـــددت األول ،) 12/5/2012(و) 24/3/2012(

 ، للرجــال فقــط الدسـتور وكــأن الدســتور وضـع لجنــة فـي حقهــا علــى حاصـلة غيــر أنهـا
 فـــي المـــرأة مشـــاركة تقليـــل أو إللغـــاء محاولـــة أي يقبـــل أحـــد ال أن قالـــت الثـــاني وفـــي
– العســـكري المجلـــس أقرهـــا التـــي والمســـاواة المواطنـــة لمبـــادئ تطبيقـــاً  الدســـتور إعـــداد
 القــانون لــدى المــواطنين وأن.. الدســتوري اإلعــالن نصــوص فــي -الوقــت بهــذا الحــاكم
 بســـبب ذلـــك فـــي بيـــنهم تمييـــز ال العامـــة والواجبـــات الحقـــوق فـــي متســـاوون وهـــم ســـواء
 .العقيدة أو الدين أو اللغة أو األصل أو الجنس

  ).1:2جاءت نسبة التأييد  للقضية محل الدراسة أعلى من نسبة الحيادية ( -
  
  

 جريدة الشروق 

مــواد صــحفية فقــط حــول القضــية، وكلهــا كانــت فــي شــكل  3قامــت الشــروق أيضــًا بنشــر  -
 أخبار صحفية بقلم علياء حامد.

 
   عن الشروقالتغطية الصحفية لجريدة 

نسبة تمثيل المرأة في اللجنة "
  لوضع دستور مصر" التأسيسية

  
هــــو القالــــب الوحيــــد  الخبــــروكــــان  -
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الذي استخدمته الجريدة، حيث تم نشر خبرين بشهر مارس، األول كان حول دعـوة مركـز 
كــارتر أعضــاء مجلــس الشــعب والشــورى المنتخبــين إلــى التعامــل مــع التمثيــل الضــئيل جــدًا 

% 30للمرأة في البرلمان، عن طريق ضمان أن تضم لجنة كتابـة الدسـتور بـين أعضـائها 
أمــا الثــاني  عضــو لكتابــة الدســتور ، 100لجنــة مــن  ى األقــل خــالل اختيــارمــن النســاء علــ

فكان حول إعالن المجلس القومي للمرأة في بيان مشترك مع عـدد مـن الجمعيـات األهليـة 
رفضه لتشكيل الجمعية التأسيسـية للدسـتور، ومطـالبتهم بحلهـا وٕاعـادة تشـكيلها علـى أسـس 

اف المجتمـع، موضـحين أن التشـكيل الحـالي سليمة عصرية تأخذ في االعتبـار جميـع أطـر 
ال يعكس المهمشين في المجتمع مثل المعاقين، وممثلين عن سيناء، وغيرها من المناطق 

لــيس للمــرأة فقــط التــي لــم  التهمــيشال يتجــزأ مــن مصــر، مؤكــدين أن هــذا  تعــد جــزءاً  التــي
يضـم العديـد مـن % في اللجنـة التأسيسـية ، إنمـا كـان التهمـيش 6 تتجاوز نسبتها أكثر من

 الفئات األخرى.

أمـــا الخبـــر األخيـــر فـــتم  -
نشــره فــي شــهر يونيــو، 
وكــان حــول تصــريحات 
الســـــــــــــــــفيرة/ ميرفـــــــــــــــــت 

رئـــــــــــــــــيس –الـــــــــــــــــتالوي 
المجلــــــــــــــــس القــــــــــــــــومي 

حــــــول وضــــــع  -للمــــــرأة
المــــــــــرأة فــــــــــي تشــــــــــكيل 
الجمعيــــــــة التأسيســــــــية، 

والذي وصفته بأنه "غير ُمبشِّـر"، مشـددة علـى اعتـراض المجلـس ورفضـه لعـدم تخصـيص 
بة محددة من المقاعد للمـرأة مثلمـا حـدث مـع الجهـات المختلفـة األخـرى، وتسـاؤلها عـن نس

 سبب هذا العداء للمرأة؟

  تم فيها تبني وجهة نظر محايدة للقضية محل الدراسة. -
  
 نصف الدنيا مجلة 

تساوت مجلة نصـف الـدنيا مـع مجلـة صـباح الخيـر فـي النشـر عـن القضـية محـل الدراسـة  -
رتبة األخيرة، حيث قامتا بالنشر عـن القضـية مـرة واحـدة فقـط، حيـث فحلت كلتاهما في الم

فــي االفتتاحيــة  -رئــيس تحريــر مجلــة نصــف الــدنيا–ذكــرت الكاتبــة الصــحفية / أمــل فــوزي 
 القضية، وذلك تحت عنون "عفريت السلطة". 



164 
 

100%

مجلة نصف الدنيا
افتتاحية

   عن لمجلة نصف الدنياالتغطية الصحفية 
  دستور مصر"لوضع  نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية"

  
  
  
 

 

  
  

فـي    أخـرى   مـرة   التفكيـر   عيـدت   جعلهـا   التأسيسـية   اللجنـة   تشكيل   أثناء   حدث   ماحيث قالت أن  -
  أن القــرارات التــي ترتــب عليهــا التهمــيش مســبقًا كانــت نتيجــة قلــة الخبــرة السياســية لمجلــس

  المـرأة   معاملـة   تمـت   الـذي   والمنطـق   األسـلوب   يتبـع نفـس  الشـديد   لألسـف حيث وكأنـه    الثورة 
  هــي   مــا ســيدات؟ و   بســت   االكتفــاء   فــي   الســبب   هــو   مــا   وتســاءلت  ،  االســتبداد   زمــن   فــي   بــه 
  سـتات   سـت   بكـون  منـاً تي   جـاء   أنـه   أم   المـرأة   اسـم   مـع   حروفـه   لتشـابه   هـل ؟ ..  سـتة   رقم   داللة 
  معرفـــة   إلـــى   نحتـــاج   أردفـــت أننـــا   الناجحـــة؟   الفنيـــة   األعمـــال   مـــن   لعـــدد   وعنوانـــا  اســـماً    أصـــبح 
  تناسـى   كيـف، ثم عـادت لتتسـاءل  للمرأة   والمخجلة   الضئيلة   النسبة   تلك   تحديد   عن   المسئول 
  مـن % 25  مـن   أكثـر   تعـول   وأنهـا   المجتمـع   تعـداد   نصـف   تمثـل   المـرأة   أن   عـن   المسئول   هذا 
  يا   هل وتابعت   والصحة؟   التعليم   مثل   مختلفة   قطاعات   من   األكبر   النسبة   تمثل   وأنها ؟  أسره 
؟.  الثــورة   دســتور   فــي   المــرأة   طموحــات   عــن   للتعبيــر   الضــئيل   العــدد   بهــذا   االكتفــاء   يمكــن   تــرى 

  كانــــت   ســــواء   اللجنــــة   فــــي   اختيارهــــا   تــــم   التــــي   للشخصــــيات  تقــــديرها رغــــم   وأوضــــحت أنــــه 
  ناديـة د.    الرائعـة   السياسـية   العلـوم   أسـتاذة   وكـذلك   عبيـد   مكـرم   منـي  د.   أم   عـازر   مارجريتد. 
  البرلمـان   نائبـات   أصـغر   مـالك   وماريـان   وعلـم   ثقافة   بةصاح   وهي   غنية   هدي ود.    مصطفى 
  تكفــي   ال   وحــدها   األســماء   تلــك   تأكيــد   بكــل   ، ولكــن زغلــول   ســعد   ســوزان/   النائبــة   وكــذلك   ســناً  
  بـين   يوجـد   ال   أنه   خصوصاً  ،  مصر   في   المستقبل   دليل   ستضع   التي   اللجنة   في   المرأة   لتمثل 
 وأبـدت ،  خـاص   بشـكل   الدسـتوري   والقـانون   عموماً    بالقانون   مباشرة   القةع   لها   من   العضوات 

  علــى   الحاصــلة  - الزينــي   د. نهــى   مثــل   شخصــيات   تجاهــل   وراء   الســبب   مــن   بشــدة   تعجبهــا
  ذو   منــى د.، و  الجبــالي   تهــاني /  والمستشــارة ســوربون، الدســتوري فــي ال   القــانون   فــي   الــدكتوراه 
 ود.   الشهيرة   المؤرخة -  سالم   لطيفة   د.  العامة   الشخصيات   ومن   المعروفة   المحامية  - الفقار 
  التالوي؟   ميرفت/   السفيرة و  ، السابقة   االقتصاد   كلية   عميدة-   البرادعي   مني 
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مجلة صباح الخير
خبر

بة الصحفية/ أمل فوزي وجهة نظر مؤيدة في المادة الصحفية الوحيدة التي تبنت الكات-
  تناولت القضية محل الدراسة بالنشر.

 
  
  
  
  
  
 

 صباح الخير مجلة 

كمــا قلنــا مســبقًا كانــت مجلــة صــباح الخيــر واحــدة مــن أقــل الصــحف التــي تناولــت القضــية  -
يتعلــق بهــا، وكــان حــول رفــض المجلــس  خبــرًا واحــداً محــل الدراســة بالنشــر، حيــث نشــرت 

القــومي للمــرأة وعــدد مــن الجمعيــات األهليــة تشــكيل اللجنــة التأسيســية للدســتور، ومطــالبتهم 
بحلهــا، حيــث وصــف المجلــس نســبة مشــاركة المــرأة فــي اللجنــة التأسيســية لكتابــة الدســتور 

وربـــط بيـــان  بالمهينـــة لمصـــر، وبأنهـــا ال تناســـب بلـــدًا عظيمـــًا كانـــت المـــرأة تـــاج حضـــارته،
ـــة والتـــي ال تتعـــدى  ـــين النســـبة الضـــئيلة للمـــرأة فـــي اللجن % مـــن 6صـــدر عـــن المجلـــس ب

إجمالي المشـاركين وبـين نسـب تمثيـل المـرأة فـي البرلمـان بمجلسـيه الشـعب والشـورى، ومـا 
 تدل عليه من قصد لتهميش دور المرأة.

  
   عن لمجلة صباح الخيرالتغطية الصحفية 

  لوضع دستور مصر" اللجنة التأسيسيةنسبة تمثيل المرأة في "
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

كانت الصحفية/ عبير صالح الدين محايدة في تناولها للقضية محل الدراسة، من خالل  -
 نشر "خبر" صغير المساحة يتعلق بها.

  
الدسـتور المرأة المصرية في الجمعية التأسيسية لوضـع " تحيل التغطية الصحفية لقضية  :ثانياً 

  .. ضيف شرف!" : 
 المصــري جريــدتا كانــت أن الدراســة، محــل والمجــالت للصــحف تحليلنــا خــالل مــن الحظنــا -

 أمــا ،كمــاً  القضــية تغطيــة فــي األولــى المرتبــة احتلتــا اللتــين الجريــدتين همــا واألهــرام اليــوم
 النشـر خـالل مـن األخيـرة المرتبة لتحتال تساوتا فقد" الخير صباح"و" االدني نصف" مجلتي
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 الكيفـــي االهتمـــام فـــي األولـــى هـــي األهـــرام جريـــدة وكانـــت ، فقـــط واحـــدة مـــرة القضـــية عـــن
 محـل بالقضـية الكيفـي االهتمـام فـي األدنـى المرتبـة الخيـر صـباح مجلـة واحتلت بالقضية،
ـــة أن أي الدراســـة، ـــاً  كمـــاً  االهتمـــام فـــي األقـــل كانـــت الخيـــر صـــباح مجل ـــاول فـــي وكيفي  تن
 .الدراسة محل القضية

 
 الجريـدتين همـا" األهـرام"و" اليـوم المصـري" جريـدتا كانـت السابق بالشكل موضح هو كما -

 تلتهمــا ،%)21,03( بنســبة وذلــك كمــاً  القضــية تغطيــة فــي األولــى المرتبــة احتلتــا اللتــين
 بعــدها ثــم ،%)11,45( بنســبة األخبــار جريــدة ثــم ،%)13,11( بنســبة الجمهوريــة جريــدة
 وتسـاوت ،)تقريبـاً % 6,6(  بنسـبة حـواء مجلـة تلتهـا ،%)8,19( بنسـبة وذلـك الوفد جريدة
 ، %) تقريبـاً 4,9( بنسـبة وهـذا النشـر فـي" اليوم أخبار" وجريدة السابع اليوم جريدة من كل

 بنســـبة" الخيـــر صـــباح" ومجلـــة" الـــدنيا نصـــف" مجلـــة مـــن كـــل األخيـــرة المرتبـــة فـــي وأتـــت
)1,6  .(% 
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كان هو أكثر القوالب الفنيـة التـي تـم اسـتخدامها  الخبرأن  ويوضح الرسم البياني السابق -

ممـــا يعكـــس قلـــة اهتمـــام مـــن جانـــب  % تقريبـــاً 52.5لعـــرض هـــذه القضـــية، وذلـــك بنســـبة 
ويــأتي المقــال فــي الترتيــب الثــاني بــين  الدراســة بتغطيــة القضــية وجوانبهــا، الصــحف محــل

ــاً 13القوالــب الصــحفية بنســبة  ــاً  %9.8بنســبة  والحــوار ، يليــه التحقيــق% تقريب ، ثــم تقريب
فـي حـين تسـاوت الشـكلين % تقريبـًا، 3.3 بنسـبةالعمـود  ثـم% تقريبـًا، 8.2 بنسبة التقرير

    .% تقريباً 1,6بنشرها في الصحف محل الرصد بنسبة  واإلعالن االفتتاحية الصحفيين
 
ــة  - ــوم" للقضــية تمثيــل المــرأة فــي اللجن ــدة "المصــري الي ــاول جري ومــن خــالل رصــدنا لتن

أغلـب المـواد الصـحفية غلـب عليهـا  التأسيسية لوضع وصياغة دستور مصر وجـدنا أن:
تبنــى كاتبوهــا وجهــة نظــر  فقــط مــواد صــحفية 4الحيــاد فــي التنــاول، فــي حــين كــان هنــاك 

(ونقصـد هنـا بالتأييـد مؤيدة للقضية، ولـم يكـن هنـاك كتـاب صـحفيون معارضـون للقضـية 
للقضية محل الدراسة: هو أن نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية لوضع الدسـتور 

لزامــًا زيــادة كــان مشــت و ضــئيلة وال تتناســب مــع دورهــا ونســبتها فــي المجتمــع، وأنهــا هُ 
وكـان هـذا غريبـًا  ).، أمـا المعارضـة فتعنـي رؤيـة أن نسـبة التمثيـل ال تهـممثيلهـانسبة ت

بعــض الشــيء خاصــًة فــي ظــل كــون أغلــب المــواد الصــحفية حررتهــا صــحفيات "ســيدات"، 
ولكن قد يعود السبب في ذلك كـون أغلـب المـواد الصـحفية كانـت فـي شـكل أخبـار، والتـي 

 تتسم في العادة بالحيادية في التناول.

أمــا بالنســبة للمســاحات التــي خصصــتها الجريــدة لتنــاول الموضــوع فكانــت متوازنــة نســبيًا  -
مقارنًة بغيرها من المسـاحات التـي خصصـتها بقيـة الصـحف األخـرى محـل الرصـد، ولكـن 
ال يعنــي ذلــك أنهــا خصصــت مســاحات كبيــرة، بــل جــاءت مســاحات المــواد الصــحفية التــي 
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الغالــب، وفــي بعــض المــواد الصــحفية تنــاول  تناولــت القضــية محــل الدراســة متوســطة فــي
 الكاتب/ة الصحفي/ة القضية بالحديث في سطور قليلة فقط. 

وجاءت أغلبية المـواد الصـحفية خاليـة مـن عناصـر اإلبـراز الصـحفي مـن صـور، ورسـوم،  -
 وعناوين فرعية ... إلخ.

هـــا وكانـــت معظـــم المـــواد المنشـــورة فـــي النصـــف األول مـــن صـــفحات الجريـــدة، فنشـــر أغلب -
  .2و 4بصفحة 

وجــود وقــد استشــعرنا مــن خــالل رصــدنا لنشــر جريــدة "األهــرام" للقضــية محــل الدراســة  -
اهتمــام كمــي وكيفــي بهــا، حيــث أن أغلــب المــواد الصــحفية المتعلقــة بالقضــية منشــورة فــي 

الصفحات األولى مـن 
الجريدة، حيث جـاءت 
أغلبهــــــا فــــــي صــــــفحة 

، ولكــــــــــــــن   13و 14
ـــــــــــــــت المســـــــــــــــاحة  كان

يـــــــة المخصصـــــــة لغالب
المـــــــــواد صـــــــــغيرة، إال 
تلـــــــــــــك المخصصـــــــــــــة 
للتحقيقــــــات ، وكانــــــت 

غالبيــة الصــحفيات الالتــي تنــاولن القضــية بالنشــر محايــدات فــي تنــاولهن للقضــية، وكانــت 
 .5:8نسبة الحياد مقارنًة بالتأييد 

 

هــي األكثــر اهتمامــًا مــن بــين الصــحف محــل كانــت  كمــا الحظنــا أن "جريــدة الجمهوريــة" -
 الصحفية المنشورة عن القضية في الصفحات األولى منها.الدراسة بوضع المواد 

نظرًا لغلبة األخبار على األشكال الصحفية التي تناولت بها الجريدة القضية محل الدراسة  -
 أغلبهــا جــاء خاليــًا مــن أيو  ،بالنشــر، جــاءت مســاحات المــواد الصــحفية المنشــورة صــغيرة

واحــدة فقــط بكــل  لتا علــى صــورةتين صــحفيتين فقــط اشــتمدعناصــر إبــراز صــحفية "عــدا مــا
اتسمت بالحيـاد فـي كافـة المـواد الصـحفية المنشـورة عـن القضـية، عـدا المقـال ، كما "منهما

، ومقــال أ.ســهير أبــو الــذي تبنــت فيــه الكاتبــة الصــحفية/ ناهــد المنشــاوي وجهــة نظــر مؤيــدة
 .العال التي تبنت وجهة نظر معارضة
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نسـبة المـواد  ار" والمواد التي ُنشرت الحظنـا أنومن خالل التحليل والرصد لجريدة "األخب -
%" تقريبًا، ولم يكن هناك سوى 57الصحفية التي نشرت بدون عناصر إبراز كانت أكبر "

صــــورتين بــــالتقريرين، والحــــوار كــــان مشــــتمل أيضــــًا علــــى صــــورتين فقــــط كعنصــــر إبــــراز 
 صحفي.

الحـوار وكـذا فـي كانت المساحات المخصصة للقضية محل الدراسة صغيرة، وخاصـًة فـي  -
 األخبار الصحفية.

 وكان النشر مكثفًا في شهري مارس ويونيو. -

وكانـــت الصـــفحات المنشـــورة بهـــا هـــذه المـــواد الصـــحفية تقـــع فـــي الصـــفحات األولـــى مـــن  -
 الجريدة.

 كل المحررين تبنوا وجهة نظر محايدة في تناولهم القضية بالنشر. -
  

النشــر كــان كثيفــًا فــي  قــد الحظنــا أنومــن خــالل رصــدنا لتنــاول جريــدة "الوفــد" للقضــية ف -
مــواد فــي هــذا الشــهر،  6مــواد صــحفية مــن اجمــالي عــدد  4شــهر مــارس ، حيــث تــم نشــر 

 وُنشرت المادة الوحيدة المتبقية بشهر يونيو.

 كان التحقيق هو المادة الصحفية الوحيدة المدعومة بعناصر إبراز. -

ت صـــغيرة، فيمـــا عـــدا التحقيـــق مســـاحة أغلـــب المـــواد الصـــحفية التـــي نشـــرتها الجريـــدة كانـــ -
 والمقال.

غلــب التأييــد للقضــية محــل الدراســة علــى المــواد الصــحفية التــي تــم نشــرها عنهــا، ولــم يــتم  -
تبني وجهة نظر محايدة لها سوى في الخبرين فقط "والخبر كقالـب صـحفي يتميـز بطبيعـة 

 الحال بالحيادية في طرحه".

 رة من الجريدة.ولكن جاء نشر أغلب المواد في الصفحات األخي -

وفـــــي رصـــــدنا لتنـــــاول مجلـــــة "حـــــواء" 
أنـــه  للقضـــية محـــل الدراســـة فقـــد وجـــدنا

علــى الــرغم مــن أن مجلــة حــواء تعــد مــن 
المجالت النسائية المتخصصة ، إال أنها 
لـــــــــم تـــــــــوِل القضـــــــــية االهتمـــــــــام الكـــــــــافي 
والمناســــــب لهــــــا وألهميتهــــــا فــــــي تحديــــــد 
مصــــير المصــــريات فــــي الفتــــرة القادمــــة، 

ات المخصصـــــــة لهـــــــذه فكانـــــــت المســـــــاح
القضية صغيرة، وكان أغلبها في شكل خبـري محايـد، ولـم يـتم اسـتخدام عناصـر اإلبـراز سـوى 
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في مادتين صحفيتين من أصل أربعة، في شكل صورتين بالتحقيق وبإحدى األخبـار المنشـورة 
 المتعلقة بالقضية. 

اهتمـام المجلـة، فقبـل الغريب في األمر أن قضية المـرأة والدسـتور بشـكل عـام كانـت مثـار  -
التشكيل األول للجنة التأسيسية لوضع الدستور قامت المجلة بعدد مـن المتابعـات المتميـزة 
للموضوع، لعل أهمها الملف الذي خصصته لقضية المرأة ومطالبها في الدستور الذي تـم 

"قبل شـهر تقريبـًا مـن التشـكيل األول للجنـة"، والـذي خصصـت  28/1/2012نشره بتاريخ 
–صـــفحة مـــن العـــدد لـــثالث تحقيقـــات وحـــوارين مـــع د.فوزيـــة عبـــد الســـتار  12مجلـــة بـــه ال

نائـب –أسـتاذة القـانون الجنـائي بكليـة الحقـوق جامعـة القـاهرة، والمستشـارة/ تهـاني الجبـالي 
"أي قبـــل التشـــكيل  10/3/2012رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية العليـــا، كمـــا قامـــت فـــي يـــوم 

صـــفحات عـــن  5ســـتور أيضـــًا" بنشـــر تحقيـــق مســـاحته األول للجنـــة التأسيســـية لوضـــع الد
المـــرأة فـــي الدســـتور القـــادم ، مـــن هنـــا نتعجـــب مـــن تراجـــع اهتمـــام المجلـــة بالقضـــية محـــل 

، علـى الـرغم مـن الـزخم ( وهـى نسـبة تمثيـل المـرأة فـي اللجنـة التأسيسـية للدسـتور) الدراسة
ته مـن جهـود تـم بـذلها الذي شهدته سواء من سوء التشـكيل األول والثـاني لهـا، أو مـا شـهد

مــــن جانــــب المهتمــــين بــــالمرأة وقضــــاياها "كــــالمجلس القــــومي للمــــرأة وعــــدد مــــن منظمــــات 
 المجتمع المدني".

أن  تنــاول جريــدة "اليــوم الســابع للقضــية محــل الدراســةل نــاتحليلخــالل الحظنــا مــن  وقــد -
ية سـطحيًا الجريدة لم توِل اهتمام بالقضية، بـل جـاء تنـاول القضـية بكافـة األشـكال الصـحف

..علــى هــامش الحـــوار أو اإلعــالن، كمـــا كــان التنــاول محايـــدًا، حتــى فـــي الحــوارين التـــي 
 أجرتهما الصحفية/هند مختار.

كانت المسـاحات المخصصـة للمـواد الصـحفية كبيـرة بشـكل عـام، ولكـن المـدقق لهـا سـيجد  -
جـدًا أن الجزئية المخصصة للحديث عن القضـية محـل الدراسـة كانـت فـي الغالـب صـغيرة 

"بضـــعة أســـطر فقـــط مـــن مجمـــوع المـــادة الصـــحفية كلهـــا" ، وعلـــى ســـبيل المثـــال فقـــد نجـــد 
مساحة كبيرة ولكـن الجـزء الـذي يتعلـق بالقضـية  لتحقيق أو الحوار الصحفي مخصص لها

 جدًا من المادة الصحفية. كان على مساحة صغيرةمحل الدراسة 

ـــدًا وفريـــدًا بالنســـبة للمـــواد اســـتخدام اليـــوم الســـابع لإلعـــالن كمـــادة صـــحفية كـــان أمـــر  - ًا جدي
الصــحفية المتعلقــة بالقضــية والتــي تــم نشــرها فــي الجرائــد والمجــالت محــل الدراســة، وكــان 

 اإلخراج الصحفي لإلعالن جذابًا.

ِ◌لــة فــي النشــر عــن القضــية، حيــث نشــرت  - مــواد  3كانــت أخبــار اليــوم مــن الصــحف الُمقِّ
وقد الحظنا مـن نشـر وتنـاول جريـدة صحفية منها مقالتين للكاتبة الصحفية وفاء غزالـي، 
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 المتـــابعين مـــن الغزالـــي وفـــاء/ الصـــحفية الكاتبـــة كانـــت "أخبـــار اليـــوم" للقضـــية اآلتـــي:
 تباعد بين وقت نشر المقالين. هناك كان ولكن ،كبير حد إلى للقضية والمؤيدين

 كانت المساحات المخصصة للنشر عن القضية صغيرة. -

كانــت كافــة المــواد الصــحفية التــي نشــرتها أخبــار اليــوم عــن القضــية خاليــة مــن عناصــر  -
 اإلبراز الصحفي، كما كان إخراجها الصحفي عاديًا.

يـرة مـن الجـزء األول مـن الجريـدة كانت أغلب المواد الصـحفية منشـورة فـي الصـفحات األخ -
 ".7/8/9صفحة، فكانت المواد الصحفية تُنشر بـ ص  16"الجريدة تتكون عادة من 

أما بالنسبة لجريدة "الشروق" فقد الحظنا من خالل متابعتنا للتغطية الصحفية الخاصة  -
ــدة عــن القضــية ل قليــل أن هنــاك عــدم اهتمــام بالقضــية، فقــد تــم النشــر بشــك بهــذه الجري

ة المتعلقــة وكانــت المســاحات المخصصــة للمــواد الصــحفي عنهــا، وعلــى فتــرات متباعــدة ،
 وتم تبني وجهة نظر محايدة للقضية محل الدراسة. بالقضية صغيرة،

وكان الخبر األخير هو الوحيد الذي تم استخدم عنصر إبـراز وحيـد بـه، عبـارة عـن صـورة  -
 .شخصية صغيرة وغير ملونة للسفيرة/ ميرفت التالوي

وكانــت جريــدة الشــروق هــي األقــل تنوعــًا فــي اســتخدام أشــكال صــحفية مختلفــة للمــواد التــي  -
  تناولتها بالنشر، حيث اقتصرت على الشكل الخبري فقط في تناول القضية.

كما قلنا مسبقًا نشرت مجلة "نصف الدنيا مادة صحفية واحدة فقـط عـن القضـية محـل   -
كانــت االفتتاحيــة مدعمــة برســم فيهــا التــالي:  الدراســة كانــت عبــارة عــن افتتاحيــة الحظنــا

لبعض السيدات الالئي رشحتهن الكاتبة الصحفية للمشاركة في عضوية اللجنـة التأسيسـية 
لوضع الدستور، ومـنهن السـيدات: ميرفـت الـتالوي وتهـاني الجبـالي ونهـى الزينـي كمـا هـو 

 موضح تاليًا:
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أعمـدة مـنهم  3وتحـدثت الكاتبـة فـي  عمـود"، 5كانت مساحة االفتتاحيـة كبيـرة "صـفحتين/  -
 عن القضية محل الدراسة.

أمــل فــوزي وجهــة نظــر مؤيــدة لضــرورة أن تكــون نســبة المــرأة فــي الكاتبــة الصــحفية/ تبنــت  -
% التـــي أقرهـــا مـــا أســـمته 6اللجنــة التأسيســـية لوضـــع الدســـتور أعلـــى بكثيـــر مــن نســـبة الــــ 

 بـ"مجلس الثورة".

حيـدة التـي اسـتخدمت الرسـم كعنصـر إبـراز صـحفي مجلة "نصف الدنيا" هـي الصـحيفة الو  -
 من ضمن الصحف التي قمنا بتحليل تغطيتها الصحفية للقضية محل الدراسة.

 

الخبر الوحيـد مساحة  أن ومن خالل رصدنا لما قامت مجلة "صباح الخير" بنشره الحظنا -
 صغيرة.كانت الذي قامت بنشره ويتعلق بالقضية 

محايدة للقضية، حيث اكتفت بعـرض وجهة نظر  الدينالصحفية/ عبير صالح تبنت وقد  -
 رفض المجلس وبعض الجهات األخرى لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

عنصــر اإلبــراز الصــحفي الوحيــد الــذي ُاســتخدم بــالخبر هــو صــورة شخصــية غيــر ملونــة   -
 رئيس المجلس القومي للمرأة.–متوسطة المساحة للسفيرة/ ميرفت التالوي 

 

 مـن كبيـر باهتمـام حظيـت عـام بوجـه" مصـر دسـتور لوضـع التأسيسية معيةالج" قضية -
 عكــس ممــا ،-الرصــد محــل تلــك وخاصــةً – والخاصــة القوميــة الصــحف مختلــف جانــب

 المصـرية المرأة تمثيل نسبة" قضية فإن اآلخر الجانب على ولكن بها، سياسياً  اهتماماً 
 جانــب مــن الكــافي باالهتمــام تحــظَ  لــم خــاص بشــكل" للدســتور التأسيســية الجمعيــة فــي

 هـــذا فـــي إعالميـــة إســـتراتيجية وجـــود يعكـــس مـــا وهـــو الرصـــد، محـــل والمجـــالت الصـــحف
 باهتمـام ولـيس األولـى بالدرجـة سياسـي وباهتمـام عـام بشـكل القضـية علـى للتركيز اإلطار
 المـرأة تمـس التي اياللقض التناول تقليدية على تقديرنا في يدل ما وهو مجتمعي، أو نسوي
 .بها متعلقة سياسية بقضية حيوي بشكل وترتبط

  
 الرصــد خــالل مــن وجــدنا كمــا -

ــــاك أن ــــارق هن ــــا ف ــــين فيم  ب
 المـــــرأة وضـــــع عـــــن النشـــــر

 الدســــــــتور فــــــــي المصــــــــرية
 بـــــين ومـــــا منـــــه، ومطالبهـــــا

 المرأة تمثيل نسبة عن النشر
 الجمعيــــــــة فــــــــي المصــــــــرية
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 منهـا النسائية وخاصةً - الرصد محل الصحف اهتمت بحيث ؛الدستور لوضع التأسيسية
 فـي حققتهـا التـي المكتسـبات علـى بالحفـاظ المرأة مطالب برصد -حواء مجلة رأسها وعلى
 فـي ملحـوظ بشـكل االهتمـام هـذا تراجـع حـين في وغيرها، الشخصية األحوال قوانين مجال
 مـن الـرغم علـى الدسـتور لوضـع التأسيسـية الجمعيـة في للمرأة العادل التمثيل قضية تناول

 المســتحقة والحقــوق المكتســبات مــن غيرهــا وتحقيــق المكتســبات هــذه علــى للحفــاظ أهميتهــا
 . المصريات للنساء

 أجراهـــا وتحقيقـــات مســـاحات الدراســـة محـــل والمجـــالت الجرائـــد مـــن كثيـــر أفـــردت وهكـــذا  -
 لقضـــية بالنســـبة ولكـــن عـــام، بشـــكلٍ  القـــادم الدســـتور فـــي النســـاء مطالـــب بشـــأن صـــحفيوها
 كثيــــراً  أقــــل بهــــا االهتمــــام فكــــان للدســــتور التأسيســــية الجمعيــــة فــــي المــــرأة تمثيــــل ضــــعف

 .صحفية إبراز عناصر وبال كبير، حد إلى صغيرة لها المخصصة والمساحات
  

%) 54,2نسبة كبيرة من المعالجات الصـحفية التـي تناولـت القضـية فـي فتـرة التحليـل ( -
توغرافيــة مــن صــور فو -"أي أكثــر مــن نصــفها" لــم تســتخدم عناصــر اإلبــراز الصــحفي 

؛ وهو ما يسهم بشـكل أو بـآخر فـي إضـعاف اهتمـام القـراء -وعناوين فرعية ورسوم... إلخ
بهــذه القضــية، وربمــا ال تلفــت اهتمــام غيــر المتهمــين بهــا أصــًال، وبهــذا تكــون المعالجــات 

 اإلعالمية منقوصة.
 

نشـرتها تبنت الصحف محل الرصد الحيادية في نسـبة كبيـرة مـن المـواد الصـحفية التـي  -
ــاً  %75,4عــن القضــية بنســبة ( ــدةفــي حــين كانــت هنــاك نســبة أقــل بكثيــر  )،تقريب  مؤي

) ، تقريبـاً % 1,6لهـا سـوى مـادة واحـدة بنسـبة ( معارضين)، ولم يكن هناك تقريباً % 23(
وكان محررو جريـدة "األهـرام" هـم األكثـر تأييـدًا للقضـية، فـي حـين كـان محـررو المصـري 

  تناول القضية محل الدراسة.اليوم األكثر حيادية في 

عدم تناول الصـحف المتخصصـة للمـرأة لهـذه القضـية المالَحظ بشكل أدهشنا حقيقًة هو  -
مـرات  4، فمجلـة حـواء تناولتـه وأبعادها بالشكل المتوقع والكافي على الرغم مـن أهميتهـا

للقضـية غيـر كـافي هـي األخـرى، بحيـث  مجلـة نصـف الـدنياتغطيـة فقط، في حـين وجـدنا 
ولـت الحــديث عـن نســبة تمثيــل المـرأة فــي الجمعيـة التأسيســية لوضــع دسـتور مصــر مــرة تنا

مرة تم النشر عنه، وفي جـزء مـن افتتاحيـة رئيسـة التحريـر وهـو  61واحدة فقط من ضمن 
كمـا لـم تخصـص لهـا المسـاحات المالئمـة والكافيـة  األمر الذي ال يبرره أسـبوعية دوريتهـا.

ها حيادية في كافة المواد الصحفية التـي قامـت بنشـرها بل وجاءت توجهات محرري للنشر،
 عن القضية.
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نظــرًا ألن أغلــب التنــاول الصــحفي للقضــية كــان فــي  االعتمــاد علــى المصــادر كــان قليــل -
شـــكل أخبـــار، وكـــان أغلبهـــا "المصـــادر"من النســـاء مـــن الناشـــطات الحقوقيـــات وعضـــوات 
المجلس القومي للمرأة والعـامالت فـي المجتمـع المـدني، وتنوعـت المصـادر فـي التحقيقـات 

عـــض التحقيقـــات الصـــحفية ليشـــمل ثلثهـــا تقريبـــًا مصـــادر متنوعـــة مـــن الرجـــال والنســـاء. وب
اعتمــدت علــى مصــادر مــن النســاء فقــط؛ وقــد يكــون هــذا أمــرًا غيــر إيجــابي لوجــوب وجــود 
تــوازن فــي الطــرح ولكــن كــون هــؤالء الســيدات مــن الســيدات المتميــزات بمختلــف المجــاالت 

  كان ُيحدث هذا التوازن.

، حيث بدأت الصحف محـل الدراسـة بالنشـر بالكثافة 2012تميز النشر في شهر مارس  -
عـــن قضـــية نســـبة تمثيـــل المـــرأة فـــي الجمعيـــة التأسيســـية للدســـتور بعـــد التشـــكيل األول لهـــا 

ـــ ومطالبــات مركــز كــارتر األمريكــي للســالم بزيــ كمــا  % علــى األقــل ،30ادة هــذه النســبة ل
نظــرًا إلعــادة تشــكيل الجمعيــة مــرة  بالكثافــة 2012تميــز أيضــًا النشــر فــي شــهر يونيــو 

كثافــة النشــر فــي شــهري فــي حــين قلــت  تشــكيل األول ،مســاوئ الأخــرى ولكــن بــدون حــل ل
أبريل ومايو، وكانت المصري اليوم هي األولى التي نشـرت عـن هـذه القضـية ونوهـت لهـا 

، ثـم توقـف النشـر بعـدها تمامـًا فـي 2011من خالل تقريـر عـن القضـية فـي شـهر أكتـوبر 
ودوريـة النشـر ، ممـا يعكـس عـدم اسـتمرارية  2012الشهور التالية حتى حـل شـهر مـارس 

 عن القضية.

فـي  فمـثالً ، بعض المواد الصحفية التي ُنشرت لم يتم تحري الدقة فيها أو فـي صـياغتها -
تحـت عنـوان  14بصـفحة  7/6/2012أحد األخبار التي ُنشرت في جريدة األهـرام بتـاريخ 

لميرفـــت الـــتالوي مرفقـــة للســـفيرة/ "هـــن: مطالبنـــا للـــرئيس حقـــوق ال وعـــود" ثـــم نشـــر صـــورة 
ميرفـت الـتالوي لـم تكـن مـن ضـمن المصـادر ولـم يـتم /خبر علـى الـرغم مـن أن السـفيرة بال

ذكرها في الخبر وال حتـى التطـرق فـي الحـديث للمجلـس القـومي للمـرأة أو تبيـان مـا عالقـة 
 .  السفيرة بالمحتوى

ميرفـت الـتالوي بتـاريخ /أيضًا بأحـد الحـوارات التـي جرتهـا جريـدة اليـوم السـابع مـع السـفيرة  -
وجــدنا أنــه عنــد ســؤالها عــن رأيهــا فــي وضــع المــرأة فــي تأسيســية  8بصــفحة  15/5/2012

% علـى األقـل فـي 1الدستور كانت إجابتها وفق الجريدة أنها "تطالب بتمثيل المرأة بنسـبة 
اللجنة التأسيسية للدستور مثلما طالبت جهات أخرى" ومن خالل متابعتنا ورصدنا فإن مـا 

"مطالبــة المجلــس بتمثيــل المــرأة فــي اللجنــة التأسيســية للدســتور كانــت تــردده "الــتالوي" هــو 
% باللجنـة مثلمـا 1% وأن يـتم تمثيـل المجلـس القـومي للمـرأة بنسـبة 30بنسبة ال تقـل عـن 
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ناهــد  للكاتبــة الصــحفية/ فــي مقــال ، كــذلكطالــب بــذلك المجلــس القــومي لحقــوق اإلنســان"
، ُذكـــر أن الســـفيرة/ ميرفـــت 14/6/2012المنشـــاوي المنشـــور بجريـــدة الجمهوريـــة بتـــاريخ 

ـــد مقاعـــد  ـــا نري ـــر مبشـــر، وأنن ـــة التأسيســـية غي ـــتالوي قالـــت أن وضـــع المـــرأة فـــي الجمعي ال
ـــا نريـــد مق ـــتالوي" قالـــت أنن اعـــد "محـــددة" للمـــرأة كبـــاقي "محـــدودة" للمـــرأة، والصـــواب أن "ال

عـن هتمـام بتحـّري الدقـة مـن جانـب المسـئولين االهذه األخطاء تعكس عدم و  الجهـات ،
 إخراجها للنور ليقرأها القراء.

 فـي المـرأة تمكـين" بمشروع والمتعلقة المرأة وتنمية نهوض جمعية تتبناها التي اإلعالمية الحمالت إطار في
 ،لمصـر القـادم الدسـتور فـي المـرأة بوضـع تتعلـق التـي الجهـود مـن بـالكثير قامت الجمعية فإن" العشوائيات

 وفيمـا صـراحة، ذلـك علـى يـنص وأن المجـاالت مـن العديـد فـي حقهـا الدستور يكفل أن ضرورة على للتأكيد
  :وهي القضية، هذه لتبنى الجمعية بها قامت التي المجهودات يلي
  

 المائــــدة وهــــدفت والدســــتور، المــــرأة حــــول 2012 أغســــطس فــــي مســــتديرة مائــــدة بتنظــــيم الجمعيــــة قامــــت: أوالً 
  :إلى المستديرة

  
  .القادم مصر دستور من المرأة تريده ما عرض  -  
  .القادم مصر دستور بخصوص المرأة وتنمية نهوض جمعية جهود عرض -
 .األخرى العربية الدول دساتير من نماذج عرض -
 .الحياة جوانب كافة في المرأة دور أهمية على التأكيد -
 

 مــن وقمنــا المجــال، هــذا فــي والناشــطات المــرأة قضـايا فــي المتخصصــين مــن مجموعــة المائــدة هــذه فــي وتحـدث
 إنشــاء:بـــ الجمعيــة قامــت حيــث القــادم الدســتور فــي المــرأة بوضــع الخاصــة الجمعيــة جهــود بعــرض المائــدة خـالل
 الموقــع وهــذا مجتمــع، تنميــة جمعيــة 186 مــع بالتعــاون بتدشــينه الجمعيــة قامــت والــذي ،"مصــر دســتور" موقــع
 جانــب إلــى ،1971 ســنة دســتور وحتــى 1923 ســنة دســتور مــن بدايــةً  الســابقة المصــرية الدســاتير كافــة يضــم

 هـــذه بنـــود تجـــاه آرائهـــم بإبـــداء زواره يقـــوم أن إمكانيـــة أيضـــاً  يتـــيح أنـــه كمـــا ،2011 لعـــام الدســـتوري اإلعـــالن
 نظـرهم، وجهـة مـن األفضـل البنـود واختيـار الجديـد الدسـتور علـى إضـافته أو حذفـه ضـرورة يـرون وما الدساتير

  .تعليق ألف 30 الموقع زوار ترك الموقع تدشين بداية من تقريباً  أسبوع وبعد
  

 وبشــكل– العــالم حــول الدســاتير مــن العديــد فــي المــرأة وضــع خاللهــا مــن رصــدت دراســة بــإجراء الجمعيــة قامــت
 هــذا مــن والهــدف الســابقة، المصــرية الدســاتير فــي وضــعها رصــد جانــب إلــى ، -اإلســالمية الــدول فــي خــاص
 تحفـظ التـي المـواد شـرعية بعـدم تـزعم أصـوات أي علـى والـرد السـابقة الدسـاتير فـي السـلبيات تجنـب هـو الرصد
  . المرأة حقوق
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 مصـر دسـتور موقـع زائـري آراء تجميـع خـالل مـن الجمعيـة عمـل فريـق بـه قـام الذي الرصد نتائج أهم ومن
  :يلي ما السابقة مصر دساتير في المرأة وضع رصد خالل ومن وتحليلها

 1954 دســتور هــو التــاريخ مــر علــى المصــرية الدســاتير أفضــل مــن أن علــى الدســتوريين الفقهــاء معظــم أكــد -
ـــد مصـــر دســـتور يشـــمل أن نقتـــرح والـــذي ـــى الجدي  روح مـــع تتماشـــى والتـــي المناســـبة التعـــديالت مـــع مـــواده عل

  .الحالي العصر ومتطلبات
 كـان فهـو بـالمرأة اهتمامـاً  العـالم دسـاتير أقـل هـو 1971 دسـتور أن على الفقهاء معظم أكد أخر جانب ومن -

  .بالكامل المرأة لحقوق مغفالً 
 أو المـرأة حقـوق تهـدر قـوانين إصـدار عـدم لنـا يضـمن المـواد بعـض فـي الدسـتور فـي المـرأة على التركيز إن -

 الشـريعة مـع تتعارض ال أنها وخاصة للمرأة أصيل حق من استمدت قوانين إلغاء عدم يضمن كما ، منها تقلل
  .اإلسالمية
 الدسـتور فـي تتـوافر أن يجـب التـي البنـود أهـم توضـح التـي التوصـيات مـن بعـدد المستديرة المائدة وخرجت
 تنقســم ، اإلنســان حقــوق ومواثيــق الســماوية األديــان جميــع لهــا كفلتهــا التــي المــرأة حقــوق لضــمان الجديــد
  :كاآلتي

  .إلغائها يجب بنود -.       إضافتها يجب بنود  -          .استمرارها يجب بنود -
 مـن رصـدت والدسـتور المـرأة حـول 2012 سـبتمبر فـي بيـان بإصـدار المـرأة وتنميـة نهوض جمعية قامت: ثانياً 
 ضـم كمـا األخـرى، اإلسـالمية العربيـة الـدول بدسـاتير ومقارنتهـا لمصر السابقة الدساتير في المرأة وضع خالله
 وأهــم تعــديلها يجــب التــي البنــود وأهــم بــالمرأة والمتعلقــة القــادم الدســتور يضــمها أن يجــب التــي البنــود أهــم البيــان
  .إلغائها يجب التي البنود
ـــاً  ـــادم الدســـتور مســـودة حـــول 2012 نـــوفمبر فـــي بيـــان بإصـــدار المـــرأة وتنميـــة نهـــوض جمعيـــة قامـــت: ثالث  الق

 ذكرهـا تـم التـي القانونيـة المصـطلحات تحليـل خـالل مـن الدسـتور يضـمها التي المواد بعض على فيه وتحفظت
 هــي البيــان فــي بضــمها الجمعيــة قامــت التــي المــواد ومــن المــواد، لهــذه القــانوني المعنــى وشــرح المــواد هــذه فــي

 بحقـــوق الخاصـــة والمـــواد الدولـــة، ومرجعيـــة األزهـــر بـــدور الخاصـــة والمـــواد والتعلـــيم بـــالمجتمع المتعلقـــة المـــواد
 بحريــة الخاصــة والمــواد المــرأة، بــدور المتعلقــة والمـواد الجمهوريــة، رئيســة بصــالحيات المتعلقــة والمــواد اإلنسـان،
  .اإلعالم

" مصـر دسـتور وداعاً " بعنوان واإلعالميات لإلعالميين عمل ورشتي المرأة وتنمية نهوض جمعية نظمت: رابعاً 
 مصـر دسـتور مـواد وتوضيح لشرح والسياسيين القانون فقهاء من مجموعة بالورش وتحدث 2012 ديسمبر في

 بالتصــويت نقــوم ســوف الــذي الدســتور طبيعــة الجميــع يعــرف حتــى وذلــك وضــعف قــوة نقــاط مــن بــه مــا ومعرفــة
 التـي المـواد علـى الضـوء الـورش وألقـت أحـد، مـن تلقينـاً  ولـيس فهـم علـى بنـاء قـرار فيكـون الفتـرة، تلـك في عليه
 أوضـحت وقـد العاشـرة المـادة وهـي واحـدة مـادة فـي إال مـواده مـن أيـاً  المـرأة يـذكر لـم فالدستور للمرأة إساءة فيها

 73و 33 رقــم المــادتين علــى الضــوء إلقــاء جانــب إلــى المــادة، هــذه فــي توجــد التــي الســلبيات المســتديرة المائــدة
  .للمرأة سلبيات فيهما والتي
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  السابعالفصل 

 أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة

السنوات بمجلس شعب عاشت مصر سنوات طويلة في حكم إستبدادي لم تنعم فيه خالل هذه 
منتخب باإلرادة الحرة الحقيقية للمصريين، حيث كانت السمة األساسية في إنتخابات مجلس 
الشعب في العصر السابق هو التزوير مما جعل المصريين يعزفون عن المشاركة بأصواتهم 

صطف الشعب اهم بأن النتائج محسومة، ولكن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ملعل
من  مرةمتدت لساعات طويلة ألنهم وألول المصري في الطوابير اإلنتخابية وهي طوابير ا

عشرات السنوات علموا أن صوتهم سيكون له قيمة وسيختار من يبني هذه البالد خاصة أن 
عن سن القوانين ووضع السياسات  هو المسئولمجلس الشعب هو السلطة التشريعية للبالد و 

لخطط الرئيسية للتنمية في المجاالت المختلفة، باإلضافة إلى الموازنة العامة للدولة وكذلك ا
  كما يقوم المجلس بدور رقابي على جميع أعمال األجهزة التنفيذية بالدولة. العامة للدولة

  

من المصريين سيعمل جاهدًا  حرةعتقد الشعب المصري أن أول مجلس شعب منتخب بإرادة وا
على سن القوانين التي تحقق مطالب الثورة المصرية من الحرية والعدالة اإلجتماعية وتوفير 

مال آلالسلع التموينية وعلى رأسها العيش، ولكن لألسف جاء برلمان ما بعد الثورة مخيبًا 
ن مسلمين ومسيحيين فهو لم يكن معبرًا عن الشعب المصري بجميع طوائفه سواء كاالمصريين 

وحل فبدًال من أن ينشغل البرلمان بتوفير فرص عمل ومراقبة أداء الحكومة ، رجاًال ونساءً أو 
مشاكل األقليات في مصر، أو العمل على تشريع القوانين التي تيسر األستثمار في الدولة، 

حجة أنها ظهرت في بقوانين األحوال الشخصية الخاصة بالمرأة وطالب بإلغائها ب البرلمان نشغلا
، والخلع الفتياتعصر مبارك، فوجدنا البرلمان يناقش قضية إباحة الختان وخفض سن زواج 

والرؤية والحضانة ومضاجعة الوداع بدًال من أن يناقش موازنة الدولة وكيفية تنمية اإلقتصاد 
  وٕايجاد حلول حقيقية إلعادة بناء مصر بعد الثورة.

  

حول قضايا  المنحل برصد التناول الصحفي ألداء البرلمان المصري وهذا األداء جعلنا منشغلين
المرأة، لنعرف إلى أي مدى كانت الصحف والمجالت محل الدراسة مواكبة لما يخرج من مجلس 

 الشعب من إقتراحات وتصريحات حول المرأة المصرية.

  
  في الصحف والمجالت المختلفة: أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة"أوًال أهم نتائج تحليل قضية "
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التناول الكمي في الصحف المختلفة لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا 
المرأة

األھرام

األخبار

الجمھورية

الشروق

الوفد

اليوم السابع

المصري  
اليوم

أخبار اليوم

كافة الصحف والمجالت محل الرصد أهتمت بنشر مواد صحفية عن أداء البرلمان تجاه  -
قضايا المرأة حيث أن مجموع ما ُنشر في كافة الصحف والمجالت محل الدراسة في فترة 

 مادة صحفية. 91الرصد 
 

 هي األهرام جريدة أن الدراسة، محل والمجالت للصحف تحليلنا خالل من الحظنا -
" اليوم أخبار" جريدة أما وكيفًا، كماً  القضية تغطية في األولى المرتبة احتلت التي الجريدة
 .القضية عن فقط واحدة مادة نشر خالل من األخيرة المرتبة فاحتلت

  
 

  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 المرتبة احتلت التي الجريدة هي األهرام جريدة كانت السابق بالشكل موضح هو كما -
 بنسبة األخبار جريدة تلتها ،%)20( بنسبة وذلك وكيفاً  كماً  القضية تغطية في األولى

 ثم ،%)13( بنسبة وذلك حواء مجلة بعدها ثم ،%)14.5( بنسبة الوفد جريدة ثم ،%)14.5(
 الجمهورية جريدة معها وتساوت السابع اليوم جريدة ثم ،%)9( بنسبة اليوم المصري جريدة
 بنسبة الدنيا نصف مجلة ثم ،%)6.5( بنسبة الشروق جريدة تلتها منهما، لكل%) 8( بنسبة

 في جاءت حيث اليوم أخبار جريدة يليها ،%)2( بنسبة الخير صباح مجلة ثم ،%)3.5(
 %).1( بنسبة وذلك األخيرة المرتبة
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 الصحف استخدمتها التي الصحفية والفنون القوالب تنوع السابق البياني الرسم ويوضح -
 أشكال 9 الصحف استخدمت حيث المرأة قضايا تجاه البرلمان أداء قضية تناول في

 ،%30 بنسبة وذلك االستخدام حيث من األولى المرتبة في الخبر جاء ، مختلفة صحفية
 وذلك االستخدام في والتحقيق التقرير من كل وتساوى ،%25 بنسبة وذلك المقال ثم

 الصورةو ،%3 بنسبة القراء وبريد ،%10 بنسبة الحوار تالهم منهما، لكل% 14 بنسبة
 .منهما لكل% 1 بنسبة وقالوا الملف األخيرة المرتبة في يأتي بينما ،%2 بنسبة

  
  ثانيًا: التناول الصحفي لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة:

 :جريدة األهرام 

من حيث االهتمام الكمي والموضوعي بقضية  األولى في المرتبة األهرامتأتي جريدة  -
، ولم صحفية عن القضية مادة 19حيث نشرت  "أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة"

القوالب تكتفي جريدة األهرام باالهتمام الكمي في التناول فقط بل اهتمت بتنوع 
 قوالب صحفية مختلفة. 7الصحفية المستخدمة في معالجة القضية حيث استخدمت 
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خبر
39%

تحقيق
17%

مقال
17%

تقرير
5%

صورة
5%

ملف
6%

بريد قراء
11%

جريدة األھرام

 

 األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة األهرام:

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت  -
جريدة األهرام في تناولها لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث  عليها

بريد القراء، وتقرير، وصورة  2تحقيقات، و  3مقاالت، و  3أخبار، و 7نشرت 
 وملف.

 

أخبار عن قضية أداء  8األهرام جاء الخبر في المرتبة األولى، حيث نشرت  -
البرلمان تجاه قضايا المرأة، وتناول الخبر األول موافقة مجلس الشعب على مشروع 

كما ، 9/5/2012قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة، ونشر هذا الخبر بتاريخ 
، وكالهما خبران 15/5/2012نشرت األهرام خبر ثاني عن نفس القضية بتاريخ 

 صغيران.
  

خبر عن موافقة مجلس الشعب بشكل  27/5/2012رت األهرام أيضًا بتاريخ ونش -
نهائي على قانون إدراج المرأة المعيلة تحت مظلة التأمين الصحي، وتناول هذا 
الخبر تفاصيل هذه الجلسة بنوع من التفصيل حتى يشرح للقارئ ما يتضمنه القانون، 

ير وصورة ملونة لجلسة ونشر هذا الخبر على مساحة متوسطة ومعه عنوان كب
 مجلس الشعب.

  

حول تنظيم مائدة حوار بعنوان "ارفعوا أيديكم عن الخلع"، فكان  أما الخبر الرابع -
والذي نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وناقشت هذه الندوة الجدل الدائر في 
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األهرام مجلس الشعب حول إلغاء قانون الخلع وهو ما يرفضونه تمامًا، ولكن لم تهتم 
 ).26بهذا الخبر حيث نشرته على مساحة صغيرة وفي صفحة متأخرة (الصفحة 

  

والخبر الخامس تناول إدانة الحزب المصري الديمقراطي للمطالبة بتعديالت قوانين  -
األحوال الشخصية، والخبر السادس تناول مناقشة مجلس الشعب لتعديل قوانين 

قانون الخلع، ولكن الحظنا في هذا الخبر األحوال الشخصية الخاصة بالمرأة ومنها 
تناول تشريعات األحوال الشخصية بوجه عام ولكن العنوان تناول قانون واحد  أنه

حيث كان عنوان هذا الخبر "الجدل حول الخلع يعود إلى البرلمان"، وهذا يعكس عدم 
 دقة األهرام في اختيار العناوين المالئمة للموضوعات المنشورة بها.

  

إشادة المجلس القومي للمرأة برفض مجلس الشعب  األخير فكان حول أما الخبر  -
والشئ المشترك بين معظم األخبار المنشورة في جريدة األهرام إللغاء قانون الخلع، 

حول هذه القضية أنهم تم نشرهم على مساحة صغيرة وبدون عوامل إبراز سوى 
كافي بل الشكل التحليلها بعدم لقضية و وهو ما يعكس عدم اهتمام األهرام باالعنوان، 

 اكتفت برصدها من خالل أخبار صغيرة. 
  

األول الذي نشرته األهرام "فاتنات حمزاوي" لهبه عبد العزيز، تناولت  المقال أما -
الكاتبة فوز حمزاوي بمقعد مجلس الشعب متفوقًا على مرشح حزب الحرية والعدالة 
ومدى سعادتها بفوزه والتعليقات الساخرة التي خرجت على الفيس بووك عقب فوز 

طوائف تحت قبة البرلمان مما حمزاوي، وعبرت الكاتبة عن سعادتها لوجود كافة ال
يضمن لمصر أن تظل وسطية، ونشر المقال على مساحة متوسطة ومعه عنوان 
كبير وحوله برواز أحمر ولكن عنوان المقال يوحي بأن الموضوع يخص المرأة ولكن 
في الحقيقة الموضوع لم يذكر شئ متعلق بالمرأة ، كما نشر في صفحة متقدمة وهي 

  الصفحة الثامنة.
  

"المرأة...في برلمان الثورة"، للكاتبة/ هدى ما المقال الثاني فجاء تحت عنوان أ -
 25المهدي، وتناولت الكاتبة في مقالها التراجع الذي تعاني منه المرأة بعد قيام ثورة 

يناير وتناولت غياب المرأة شبه التام عن برلمان الثورة فالنساء اللواتي فزن بمقاعد 
للغاية وغير مؤثرين، على الرغم من أن الكتلة  مجلس الشعب عددهن قليل

التصويتية األكبر كانت من النساء، ونادت الكاتبة في المقال بتمثيل أكبر للمرأة في 
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البرلمان ألن هذا من شأنه أن يساعد البرلمان على سن القوانين الصائبة التي تساعد 
 حة كبيرة.على خفض مستوى الفساد في الدولة، ونشر هذا المقال على مسا

  

والمقال الثالث كان بعنوان "حديث الصباح" بقلم الكاتبة/ منى رجب، وهو مقال  -
صغير الجزء األول منه تحدثت فيه الكاتبة عن أطفال الشوارع، أما الجزء الثاني 
فكان عن "المرأة ضد المرأة" وقالت الكاتبة أنها تذكرت هذه الجملة عندما شاهدت 

 ي لم يدعمن المرأة بأي شئ.عضوات مجلس الشعب واللوات
  

األول في جريدة األهرام بعنوان "مطلوب دستور بـ (تاء التأنيث)"،  التحقيقجاء  -
 - د.عزة كامل واعتمدت األهرام في هذا التحقيق على عدد من المصادر ومنهم: 

منسقة برلمان 
النساء ومديرة 
مركز وسائل 

االتصال 
ل المالئمة من أج

التنمية (أكت)، 
م و د.عصا

مدير مشروع "مبادرات مجتمعية لحياة أفضل " بهيئة إنفاذ الطفولة وأحد  - العدوي
أستاذ اللغة والمناهج وطرق  - د.محمد الكومى  ، والداعمين لفكرة برلمان النساء

 - محمد وائل أ. التدريس بجامعة المدينة المنورة وعضو مساند لبرلمان النساء، و 
ل من أجل التنمية (أكت) وعضو برلمان مدير مشروعات بمركز وسائل االتصا

النساء، وتناول هذا التحقيق فكرة برلمان النساء وهي فكرة تم طرحها عقب رفض 
أعضاء البرلمان انضمام نائبتين برلمانيتين للجنة تقصي الحقائق في قضية قتل 

يناير، وهو برلمان موازي لبرلمان الواقع ولكن غالبيته من  25المتظاهرين في ثورة 
النساء، ونشر هذا التحقيق على مساحة كبيرة ومعه عنوان كبير وأربعة صور 

 شخصية لمصادر التحقيق.
  

أما التحقيق الثاني فكان بعنوان "حل شرعي وقانوني للخالفات الزوجية: علماء  -
نتقد هذا التحقيق مطالبة أحد خلع..مطابق للشريعة اإلسالمية" وااألزهر: قانون ال

بدعوى أنه غير شرعي، واعتمدت األهرام في هذا نواب البرلمان بإلغاء قانون الخلع 
التحقيق على العديد من المصادر المتخصصة في الدين ومنها: د.أحمد عمر هاشم 
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أستاذ الفقه بجامعة  –عضو مجمع البحوث اإلسالمية، د.سعد الدين الهاللي  –
عضو مجمع البحوث اإلسالمية، د. حامد أبو  –بد المعطي بيومي األزهر، د.ع

طالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق وعضو مجمع البحوث اإلسالمية، وجاءت 
 كافة آراء المصادر ضد إلغاء قانون الخلع.

  

يعيدنا إلى زمن القاصرات"،  12والتحقيق الثالث هو "خطر يهدد بناتنا، زواج بنت  -
تحقيق مطالبة أحد نواب البرلمان بخفض سن زواج الفتيات واعتمد التحقيق وتناول ال

على عدد من 
المصادر منهم: 

مارجريت  /النائبة
عضو مجلس  -عازر 

الشعب، د.عزة كامل 
الناشطة السياسية  -

ورئيسة مجلس إدارة 
مركز وسائل االتصال 
المالئمة من أجل 
التنمية (أكت)، 

سامح عبد  /والمستشار
المستشار  -الحكم 

رئيس وحدة االتجار بالبشر بالمجلس القومي  -بمحكمة األسرة، ود.عزة العشماوى 
 –أستاذة الشريعة اإلسالمية، أ.سهام على  –د.أمنه نصير للطفولة واألمومة، 

المحامية والمدير التنفيذي لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة، وجاءت آراء كافة 
وع خفض سن الزواج شكًال ومضمونًا، وهو تحقيق جيد المصادر رافضة لمقترح مشر 

حيث نشرته األهرام على مساحة كبيرة واتخذت موقف الرفض من هذا القانون بداية 
من العنوان كما اعتمدت على مصادر متخصصة في مجاالت مختلفة وجميعهم 

 كانوا رافضين لهذا القانون.
  

األول بعنوان "قانون االستضافة" فكان  بريد القراءأما الموضوعات التي نشرت في  -
وكانت الرسالة شكوى من طلبات أعضاء مجلس الشعب بخفض سن زواج الفتاة 
وقانون الخلع، وتساءل مرسل الرسالة عن ما إذا كانت كافة المشاكل في مصر قد 
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والمالحظ من  حلت ولم يتبقى سوى قضايا المرأة حتى يقفن ضدها ويناقشن قضاياها
الة أنه ليس له عالقة بالموضوع فعنوان الرسالة كان عن قانون خالل عنوان الرس

، والرسالة االستضافة بينما الموضوع كان عن خفض سن الزواج للفتاة والخلع 
الثانية نشرت بعنوان "وقفة..مع القانون" وناقشت هذه الرسالة ما ورد في الرسالة 

ل أن ال أحد ضد شرعية السابقة حيث كانت ضد ما جاء في الرسالة األولى ألنه قا
الخلع ولكن الطلب هو بوضع ضوابط على الخلع تردع االستخدام الغير مسئول 

، كما قال مرسل الرسالة أن ال أحد طلب بخفض سن زواج الفتاة والمتهور لهذا الحق
عام كما كان موجودًا  16عامًا بل المطالبات كانت بعودة سن الزواج إلى  12 إلى

يعني تحقيق نوع من الحيادية في تناول األهرام للرسالتين ، ونشر 2008في عام 
القضية من خالل عرض الرأي والرأي اآلخر من رسائل المواطنين، وهو شئ 
إيجابي ألنه يعكس ما يحدث في الشارع المصري ونقل وجهتان النظر مع ما يعضد 

 وجهتي النظر.
  

الذي نشرته األهرام جاء تحت عنوان "بعد إعادة النظر في الخلع والحضانة  الملفو -
المرأة بين نارين!"، ولم ينشر هذا التحقيق على مساحة كبيرة بل نشر على أقل من 
صفحة، وتناول هذا الملف قانوني الخلع والحضانة، وتناول التحقيق األول في هذا 

مصادرها على عدد من األسر المنفصلة  الملف قانون الحضانة واعتمدت األهرام في
ويعانون من قانون الرؤية والحضانة، ولكن الحظنا أن جريدة األهرام اعتمدت على 
مثالين من أسر الزوج وأنهم يعانون بسبب تعنت األم في حين لم تذكر سوى حالة 
م واحدة لسيدة تصحب أبنائها الثالثة في المواصالت العامة وتذهب بهم ليراهم والده

وهو لم يأتي في كل مرة وال تستطيع أن تتخلف عن موعد الرؤية حتى ال يقيم دعوى 
 قضائية ضدها.

  

 –أما آراء المتخصصين فقد عرض األهرام آراء مختلفة فكل من أ.ميرفت محرم  -
أمين  –منسقة شئون المرأة بائتالف حماية األسرة، وأ.عبد العزيز محمد عطية 

ماية األسرة، يرون أنه يجب تغيير قانون الرؤية اإلعالم والتثقيف بائتالف ح
أمين عام  –والحضانة حتى يشترك األب في تربية أبناءة، أما أ.نهاد أبو القمصان 

أستاذ الشريعة اإلسالمية،  –المجلس القومي للمرأة سابقًا، ود.محمد شحات الجندي 
ة مناسب وٕان رئيسة مؤسسة قضايا المرأة ، فيرون أن سن الحضان -أ.عزة سليمان 

كان قانون الرؤية يحتاج لبعض التعديالت مما يضمن لقاء أمن لألب بأبنائه دون 
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خطر على حياتهم أو حياة األم في ظل االنفالت األمني الذي تشهده مصر، في 
رئيس جمعية حاضنات مصر، أن الرؤية  –حين يرى اللواء/ إبراهيم ندا 

تتسبب في كارثة نفسية للطفل، وهو واالستضافة يجب أن يكونا بالتراضي وٕاال س
يرى أن القانون في ظلم للمرأة ألنها إذا تخلفت عن موعد الرؤية ثالث مرات يسقط 
عنها الحضانة بينما مهما تغيب األب عن رؤية أبنائه ال تسقط عنه الرؤية أبدًا، 
وعلى الرغم من أن الشهادات الحية التي اعتمدت عليها األهرام لم تكن منصفة 

رأة إال أن آراء المتخصصين كانت منصفة للمرأة فاألهرام حاولت أن تكون للم
محايدة في تناولها لهذه القضية ولكن آراء المتخصصين اللذين كانوا مع المرأة كانت 

 أكثر من آراء المعارضين للقانون.
 

أستاذة القانون  –والموضوع الثاني في الملف فكان حوار مع د. فوزية عبد الستار  -
جنائي ورئيسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، حول قانون ال

الخلع والذي شرحت 
من خالله مدى 
شرعية قانون الخلع 
وأنه لم يكن إلرضاء 
بعض الشخصيات 
على حساب الدين 
والشريعة بل هو 
قانون يستمد شرعيته 

ة تقريبًا ونشرت من الشريعة اإلسالمية، ونشرت األهرام هذا الملف على ثلثي صفح
صور شخصية للمصادر التي اعتمدت عليها وصورتان لزوجان  4معه األهرام 

 يتناحران وبينهم طفل يبكي.
  

الوحيد الذي نشرته األهرام فكان بعنوان "في مشروع قانون لألحوال  التقريرأما  -
سنوات  7الرجوع بسن الحضانة إلى  –الشخصية والوالية على األطفال والرؤية 

سنوات لألنثى"، وتناول التقرير مشروع قانون األحوال الشخصية الجديد  9للذكر و 
بعض اآلباء ضد قوانين ونشر على مساحة متوسطة ومعه صورة ملونة الحتجاجات 

األسرة، ونشرت األهرام نص المذكرة التي تقدم بها أحد نواب مجلس الشعب لتعديل 
هذه القوانين، والسلبي في هذا التقرير أنه لم يعرض للرأي اآلخر بل اكتفى بالرأي 
الرافض لقوانين األحوال الشخصية الحالية، كما اهتمت األهرام بهذا التقرير حيث 
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خبر
39%

حوار
31%

تقرير
15%

مقال
15%

جريدة األخبار

نبذة في الصفحة األولى وبعنوان كبير ثم نشرت التقرير نفسه في نشرت عنه 
الصفحة السابعة وهي صفحة متقدمة ونشرت معه صورة ملونة وهذا إجراء غير 
معتاد عليه من جريدة األهرام مما يعكس مدى اهتمامها بالموضوع وأخذها لصف 

 هذا المطلب بدليل إبرازها له بعدد من العناصر.
  

ورة الوحيدة التي نشرتها األهرام هي صورة مرسومة الحدى جلسات بينما كانت الص -
مجلس الشعب ووضعت األهرام بجانب الصورة كالم قليل تساءلت كاتبته أ.أماني 
زهران عن وجود المرأة في البرلمان واختفائها شبه التام من برلمان ما بعد الثورة، 

  ونشرت الصورة على مساحة كبيرة وباأللوان.
  

  

 خبار:ألجريدة ا 

من حيث االهتمام الكمي والموضوعي بقضية  الثانيةفي المرتبة  األخبارتأتي جريدة  -
مادة صحفية عن  13األخبار حيث نشرت  "أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة"

 القضية.

 األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة األخبار:
 

ق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت الرسم البياني الساب -
جريدة األخبار في تناولها لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث  عليها

 حوارات، وتقريران، ومقاالن. 4أخبار، و  5نشرت 
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التي نشرتها جريدة األخبار عن قضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة،  األخبارأما  -
فكان األول منها حول منح النائبة / ماريان مالك أصغر نواب مجلس الشعب فرصة 

دقيقة، وهو خبر صغير جدًا ولكن  15إلدارة إحدى جلسات مجلس الشعب لمدة 
الخبر الثاني فكان بعنوان  وضع له عنوان كبير وصورة ملونة للنائبة ماريان، أما

منظمة نسائية تدعو مجلس الشعب للتمسك بقانون الخلع" وتناول الخبر لقاء  30"
منظمة نسائية  30وكيل مجلس الشعب بعضوات ممثلي  -المهندس/ أشرف ثابت 

بهدف تقديم مطالب منظماتهن الخاصة بالمرأة، وهو خبر صغير أيضًا ولكن وضع 
الثالث تناول نفي نواب البرلمان لمناقشتهم مشروع مضاجعة له عنوان كبير، والخبر 

الوداع، والرابع تناول تحقيقات النيابة في إطالق شائعة مناقشة مشروع مضاجعة 
الموتى، أما الخبر الخامس فكان حول موافقة مجلس الشعب على قانون التأمين 

جريدة األخبار هي الصحي للمرأة المعيلة، والشئ المشترك في األخبار التي نشرتها 
المساحة وعوامل اإلبراز حيث نشرت كافة األخبار على مساحات صغيرة وبعناوين 

 متوسطة ودون أي عوامل إبراز أخرى.
  

عضو الهيئة  –سهام الجمل / األول الذي أجرته األخبار كان مع النائبة  الحوار -
ا أسباب عزوف العليا لحزب الحرية والعدالة، وتناول الحوار عدد من المحاور منه

، وبداية عملها في العمل السياسي المرأة المصرية عن المشاركة في العمل السياسي
وقدرة المرأة على تمثيل المجتمع في البرلمان...، وكان هذا الحوار في صف المرأة، 
ونشر هذا الحوار على مساحة كبيرة واستخدمت معه الصور الملونة ووضع حوله 

كن لم تستخدم األخبار معه عوامل إبراز مثل التي استخدمتها برواز أحمر البرازة، ول
في الثالثة حوارات األخرى، فجريدة األخبار لم تهتم بهذا الحوار مثل الحوارات 

 األخرى.
  

أستاذة القانون الدستوري، وتناول  –والحوار الثاني كان مع د.فوزية عبد الستار  -
سية الدستور، والمرحلة القادمة الحوار العديد من النقاط الخاصة بتشكيل تأسي

وسيطرة تيار واحد على مجلسي الشعب والشورى، كما تناول الحوار مهاجمة مجلس 
الشعب للقوانين الخاصة بالمرأة بدعوى أنها قوانين سوزانية وعلقت على ذلك د.فوزية 
بأنه كالم ال يليق ألن هذه القوانين هي ثمرة كفاح المرأة المصرية لسنوات، ونشر 

ذا الحوار على مساحة كبيرة وبعنوان كبير ومعه صورة ملونة كبيرة لدكتورة فوزية، ه
 مما يعكس مدى اهتمام األخبار بالحوار والعمل على إبرازه.
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والحوار الثالث كان مع اإلعالمية د.درية شرف الدين، وبعنوان "أنا مسلمة ولكني  -
"، ونشر هذا الحوار على أرفض الدولة الدينية، ثورة يناير سرقت ولكنها ستعود

مساحة صفحة كاملة وبعنوان أحمر كبير وثالثة صور ملونة لإلعالمية د.درية 
شرف الدين وهي تتحدث وعدد من العناوين الثانوية داخل المتن مما جعل إخراج 
الحوار مميز وعمل على إبرازه ، وتناول الحوار العديد من النقاط ومن ضمنها رأيها 

للمرأة المصرية وأكدت د.درية أن المرأة المصرية تشهد انتكاسة في الوضع الحالي 
بسبب وجود مجلس شعب يسيطر عليه تيار اإلسالم السياسي والذي بدء بإعالن 
معاداته للمرأة من خالل العمل على عودتها لعصور الظالم والرجعية وسلب حقوقها 

 بقوانين جاحفة.
  

أستاذة العقيدة  –األخبار مع د.آمنه نصير أما الحوار الرابع واألخير فأجرته جريدة  -
والفلسفة اإلسالمية بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية، وجاء هذا الحوار تحت عنوان 
"الدكتورة آمنه نصير عميدة كلية البنات اإلسالمية السابقة في حوار مع األخبار: 

ان بحجم كبير وبلون البرلمان مشغول بتوافه األمور...والبلد ينهار"، ونشر هذا العنو 
أحمر، كما وضعت األخبار عنوان ثانوي لهذا الحوار أبيض على خلفية رمادية 
وأيضًا بخط كبير وكان العنوان الثانوي "استخدام الشعارات الدينية في 
االنتخابات..ابتزاز..ابتزاز..ابتزاز"، ويتضح من العناوين السابقة ما دار حوله الحوار 

ظهرته خالل الحوار أنها ترفض توجه البرلمان والقضايا التي وموقف األخبار الذي أ
يناقشها كما أن إجراء حوار مثل هذا مع شخصية مرموقة مثل د.آمنه نصير خاصة 
وأنها متخصصة في شئون الدين أعطى لرأيها ثقل وللحوار قيمة أكبر، وعملت 

كاملة  األخبار على إبراز هذا الحوار بكافة الوسائل حيث نشرته على صفحة
وبعناوين كبيرة، كما نشرت معه ثالثة صور للدكتورة/ آمنه نصير، وقالت د.آمنه 
خالل الحوار أنها ترفض ما يقوم به اإلسالميين في البرلمان ضد المرأة وأن قوانين 
األحوال الشخصية شرعية وليست ضد الشريعة كما يدعي البعض كما قالت أنها 

 مرأة.غير راضية عن التمثيل السياسي لل
  

األول الذي نشرته جريدة األخبار حول إصدار كتاب جديد بعنوان  التقريربينما جاء  -
" نائبات األمة تحت القبة " للكاتب الصحفي /محمد المصري، وأظهر التقرير أن 
الكتاب يعد دراسة متكاملة عن معارك المرأة المصرية على مر السنوات لتصبح 
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مقال
34%

خبر
42%

تحقيق
8%

تقرير
8%

حوار
8%

جريدة الوفد

التقرير على مساحة صغيرة ومعه صورة ملونة نائبة بمجلس الشعب، ونشر هذا 
 لكاتب الكتاب وأيضًا هو تقرير تميزت به األخبار ولم تتطرق له أي صحيفة أخرى.

  

والتقرير الثاني كان تحت عنوان "قانون األحوال الشخصية بين المؤيدين والرافضين"،  -
سسة قضايا وتناول التقرير مؤتمر قانون عادل لكل أفراد األسرة، الذي نظمته مؤ 

المرأة بالتعاون مع جمعيات التحالف النسوي، وكان كافة المتحدثين بالندوة مع قوانين 
األحوال الشخصية الحالية وضد تغييرها، ونشر هذا التقرير على مساحة متوسطة 

 وبعنوان كبير ومعه صورة ملونة لجانب من المؤتمر.
  

األول بعنوان "مفروسة أوي"  اللذان نشرتهما جريدة األخبار، فكان المقاالنأما  -
ألماني ضرغام، وقالت في المقال أن جميع دول العالم احتفلت باليوم العالمي للمرأة 
ما عدا مصر ففي الوقت الذي تعمل فيه دول العالم على اصدار تشريعات تزيد من 

 تمكين المرأة، تشهد المرأة المصرية تدهورًا، ونشر هذا المقال على مساحة صغيرة.
  

لمقال الثاني كان بعنوان "المرأة المصرية تحت الحصار..وبين العزل واالختزال!" وا -
للدكتورة /سمية سعد الدين، وتحدثت فيه عن حال المرأة المصرية بعد الثورة، 
وتدهورها السياسي ومواجهة البرلمان للمرأة المصرية ورفضهم لوجودها في الحياة 

  متوسطة.السياسية، ونشر هذا المقال على مساحة 
  

  
 

 :جريدة الوفد 

"أداء البرلمان تجاه  مع جريدة األخبار في التناول الكمي لقضية جريدة الوفد تساوت -
وهي بالتالي تأتي في  مادة صحفية عن القضية، 13قضايا المرأة" حيث نشرت الوفد 

ولم تكتفي بالتناول المكثف للقضية فقط بل تنوعت في القوالب  المرتبة الثانية أيضًا،
 أشكال صحفية مختلفة. 6الفنية المستخدمة في القضية، حيث استخدمت 
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 األشكال الصحفية المستخدمة في جريدة الوفد:
 

يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت الرسم البياني السابق  -
جريدة الوفد في تناولها لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث نشرت  عليها

 مقاالت، وتحقيق وتقرير وصورة وحوار واحد. 4أخبار، و  5
 

األول كلمة حنان  الخبرالتي نشرتها جريدة الوفد، حيث تناول  األخبار وسنبدأ بعرض -
و الغيط النائبة البرلمانية عن حزب الوفد في إحدى جلسات البرلمان، حيث قالت أب

أن الحكومة ال تتعاطى مع طموحات الثورة، وهذه الكلمة جاءت ردًا من النائبة على 
بيان الحكومة المطروح على مجلس الشعب ونشر الخبر على مساحة صغيرة ولكن 

حة متقدمة بالجريدة (الصفحة معه صورة أبيض وأسود للنائبة، ونشر في صف
السابعة)، وبالطبع لو لم تكن هذه النائبة عن حزب الوفد لما اهتمت جريدة الوفد 

 بنشر هذا الخبر.
  

والخبر الثاني جاء تحت عنوان "مضاجعة الوداع..حرام" واعتمد هذا الخبر على  -
أحد الشيخ / سعيد أحمد من علماء األزهر الشريف وقال أنه ال يجوز أن يلمس 

زوجته بعد وفاتها، وهو خبر ليرد على قانون مضاجعة الوداع الذي ناقشه بعض 
 أعضاء مجلس الشعب، وهو خبر صغير ولكن بعنوان كبير.

  

أما الخبران الثالث والرابع فكانوا بنفس العنوان "مجلس الشعب يوافق نهائيًا على  -
، والرابع 15/5/2012ريخ قانون التأمين الصحي على المرأة المعيلة" ولكن الثالث بتا

، وكالهما أكد موافقة مجلس الشعب على إدخال المرأة المعيلة 27/5/2012بتاريخ 
 تحت مظلة التأمين الصحي.

  

والخبر الخامس جاء تحت عنوان "البرلمان يرفض إلغاء (الخلع) ويستبعد مزدوجي  -
ات في مجلس الجنسية من الترشح للبرلمان"، وتناول هذا الخبر رفض لجنة االقتراح

الشعب مشروع القانون الخاص بإلغاء قانون الخلع، ونشر هذا الخبر على مساحة 
متوسطة وبعنوان كبير أحمر وفي الصفحة األولى مما عمل على إبراز الخبر بشكل 
ممتاز كما أن الوفد اهتمت في الخبر برفض إلغاء الخلع أكثر من اهتمامها باستبعاد 

وهي معالجة جيدة من الوفد ألنها اهتمت أكثر بالقانون مزدوجي الجنسية من الترشح 
 الذي يمس اآلالف من النساء المصريات.
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فجاء المقال األول تحت عنوان "حواء بالدنيا" للكاتب/ محمد عبد  المقاالت أما -
القدوس وتساءل فيه الكاتب عن كيف سينظر اإلسالميون في البرلمان للمرأة 

فكان بعنوان "أفطرت على بصلة!" لمحمد عبد القدوس المصرية، أما المقال الثاني 
وهو مقال صغير جدًا وتساءل فيه الكاتب عن ضعف نشاط النائبات في البرلمان 
وأنه عندما قامت احدى النائبات بطلب استجواب كان حول مدى شرعية جماعة 

شئ اإلخوان، وقال الكاتب أنه صدم ألنه كان يتوقع أن تطلب النائبة استجواب حول 
 يتعلق بحياة الناس.

  

 وأشادت المعداوي، فاطمة للكاتبة" التالوي نداء" عنوان تحت فكان الثالث والمقال -
 باعتباره الكتاتني سعد /لدكتور التالوي ميرفت /السفيرة أرسلتها التي بالرسالة الكاتبة
 الثورة بعد المرأة مكتسبات على بالحفاظ فيها تطالب آنذاك الشعب مجلس رئيس

 أجلها من تناضل ظلت التي الشخصية األحوال بقوانين المساس بعدم وتطالب
 ليست أنها وقالت الرسالة هذه مع التام تضامنها الكاتبة وأعلنت عديدة، لسنوات
 .بأكملها مصر أجل من نداء هو بل المصرية المرأة أجل من نداء أو رسالة

  

 المغربي، لطلعت" المطلقات الحاضنات كيد" بعنوان فكان واألخير الرابع والمقال -
 بث على تعمل ما دائماً  أنها على الحاضنة المرأة تناول حيث تماماً  سلبي مقال وهو

 قانون ضد مقال وهو ،2005 قانون سببه وهذا حاضن الغير األب ضد الكراهية
 يعمل وأال والكره الحب ثقافة بتعلم طالب المقال نهاية في الكاتب كان وٕان الحضانة

 أغفل الكاتب ولكن انفصالهم بعد األطفال نفوس تخريب على األمهات أو اآلباء أحد
 األمهات قلوب ليحرقن األبناء يخطفون آلباء الواقعية القصص من العديد مقاله في

 وأحاطته متوسطة مساحة على المقال هذا الوفد ونشرت والكثير، الكثير وغيرها
 تنشر أن دون المقال لهذا نشرها الوفد على ويؤخذ العاشرة الصفحة في ونشر ببرواز
 من الطالق بعد األبناء مع اآلباء يفعله ما يتناول صحفي موضوع أو أخر مقال معه

 .لألم وابتزاز وتهديد خطف
  

الوحيد الذي نشـرته الوفـد كـان تحـت عنـوان "اغتصـاب بنـات مصـر بقـانون  التحقيقو -
 16إلــى  18ن الــزواج مــن ســلفي، نائــب عــن النــور يتقــدم بمشــروع قــانون يخفــض ســ

الذي طالـب بـه النـواب السـلفيين، نتقد التحقيق بشدة قانون تغيير سن الزواج عامًا"، وا
 -زرار، و د.هـــدى بـــدران  د.ملكـــة عـــدد مـــن المصـــادر ومـــنهم عتمـــد التحقيـــق علـــىوا

النســــاء وأمــــراض الجهــــاز  يخصــــائا -أحمــــد أمــــين د.رئــــيس رابطــــة المــــرأة العربيــــة، 
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، ونالحـظ تنـوع الوفـد فـي أستاذ الشريعة اإلسالمية -التناسلي والعقم، و د.آمنة نصير
د علــى مصــادر متخصصــة فــي الشــئون الدينيــة، اعتمــاالعتمــاد علــى المصــادر حيــث 

كمــا اعتمــد علــى مصــادر متخصصــة فــي أمــراض النســاء والــوالدة، ومصــادر حقوقيــة، 
ـــل انتهاكـــًاً◌ صـــارخًا  ـــذي يمث وأجمعـــت كافـــة المصـــادر علـــى خطـــورة هـــذا القـــانون وال
لحقوق المرأة والطفل، ونشر هذا التحقيق على مساحة كبيـرة (نصـف صـفحة) ووضـع 

 أبيض وأسود لطفلتان يرتديان فساتين أفراح. معه صورتان
  

فكـــان تحـــت عنـــوان "دفتـــر أحـــوال النائبـــات فـــي برلمـــان الثـــورة"، وتنـــاول  التقريـــرأمـــا  -
ـــــوان كشـــــف  التقريـــــر دراســـــة بعن
ــــــــــات للمحــــــــــامي  حســــــــــاب النائب
ومــــــــــــــدير المركــــــــــــــز الــــــــــــــوطني 
لالستشـــــــارات البرلمانيـــــــة رامـــــــي 
حسن، وحاولت الدراسـة اإلجابـة 

وهــو مــاذا علــى تســاؤل أساســي 
ـــــــــــت المـــــــــــرأة تحـــــــــــت قبـــــــــــة  فعل
البرلمـــان؟، وأكـــدت الدراســـة أن أداء النائبـــات ضـــعيف وهزيـــل ومجـــرد تكـــرار لكلمـــات 
النــواب الــذكور ولــم تتبنــى أي واحــدة مــنهن أي قضــية للمــرأة، وهــو تقريــر مميــز ألنــه 
ألقــى الضــوء علــى دراســة هامــة حــول أداء النائبــات فــي البرلمــان، كمــا تــم نشــر هــذا 

لـــى مســـاحة كبيـــرة (نصـــف صـــفحة) ومعـــه صـــورة كبيـــرة بـــاألبيض واألســـود التقريـــر ع
 لنائبات البرلمان.

  

وهي  -الوحيد الذي نشرته الوفد حول القضية مع د.ماجدة النويشي الحواربينما جاء  -
إحدى الفائزات بمقعد مجلس الشعب عن حزب الوفد بمحافظة اإلسماعيلية، واهتمت 
الوفد بإجراء هذا الحوار ألنها مرشحة وفدية وليس ألنها امرأة في المقام األول، 

بالبالد وأهم أولويات النائبة  وتناول الحوار آرائها في األوضاع السياسية الحالية
ماجدة النويشي في البرلمان وهي وضع أسس لقانون الطفل والمرأة ولكنها لم تذكر 

 إذا كان هذه األسس ستكون مع المرأة والطفل أم ضدها.
  

وأستخدم الوفد  -
 الصورة الصحفية

بشكل معبر جدًا 
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تحقيق
50%

تقرير
25%

خبر
9%

مقال
8%

حوار
8%

مجلة حواء

لألعضاء  صور ملونة 6حيث خصص الوفد مساحة ثلث صفحة تقريبًا نشر بها 
داخل البرلمان وتحت كل صورة تعليق وتحت الصورة المجمعة عنوان "هنا برلمان 
ما بعد الثورة" وهو موضوع مميز مزجت فيه الوفد بين روح السخرية والجدية وكان 

  معبر عن الشكل العام الذي سيسير عليه مجلس الشعب.
 

  
 :مجلة حواء  

االهتمام الكمي والموضوعي بقضية "أداء من حيث  الثالثةتأتي مجلة حواء في المرتبة  -
  صحفية عن القضية. ادةم 12البرلمان تجاه قضايا المرأة" حيث نشرت حواء 

  
 

 :مجلة حواءاألشكال الصحفية المستخدمة في  -
 

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت عليها  -
 6مجلة حواء في تناولها لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث نشرت 

 ومقال، وخبر وحوار واحد. ،تقارير 3تحقيقات، و 
 

 بينا وبينكم الميدان"، المــــــرأة لإلســالمـيين:األول في مجلة حواء بعنوان " التحقيقجاء  -

توقعاتهن لمستقبلهن مع برلمان تسيطر وتناول التحقيق رأي نساء مصر البسيطات و 
ومدى  المصرياتواعتمدت حواء في التحقيق على آراء النساء عليه القوى اإلسالمية، 

تخوفهن من عدمه بعد وصول اإلسالميين لمجلس الشعب، واللواتي أكدن على تخوفهن 
الحقيقي من عودة المرأة إلى الخلف ومن التطرف الديني الذي قد يضر المرأة،  ثم 

المركز المصري  ةرئيس  -نهاد أبو القمصان أ. المحامية والناشطة سألت مجلة حواء 
، عضو معهد إعداد الدعاة بمصر الجديدة - يخضير نصر  /الشيخ، و لحقوق المرأة
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وكالهما أكد على أننا نحترم إرادة الشعب ونتائج االنتخابات، ولكن على الجميع أن 
يعمل من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة التي ظلت تناضل من أجلها لسنوات 

 طويلة. 
  

اول التحقيق حكم الخلع في "الخلع واستئذان الزوج" وتنبينما كان عنوان التحقيق الثاني  -
، واعتمدت حواء في هذا التحقيق  اإلسالم ومدى توافق القانون مع الشريعة اإلسالمية
عضو المجلس األعلى للشئون  -على مصادر دينية حيث سألت د. عبد الغفار هالل

اإلسالمية، وهو يرى أن من حق الزوجة أن تطلب الطالق ولكنه قال أن قانون الخلع 
فيه مخالفًا للقرآن واألحاديث النبوية والمذاهب األربعة، أما المصدر الثاني وما جاء 

المفكر اإلسالمي وعضو مجمع  –الذي اعتمدت عليه حواء هو د.عبد المعطي بيومي 
البحوث اإلسالمية، وهو يرى أن قانون الخلع شرعي حيث ال يوجد في الشريعة ما 

التحقيق على صفحة كاملة وعلى خلفية يوجب استئذان الزوج قبل الخلع، ونشر هذا 
خضراء ومعه صورتان ملونتان لمصدران، ونرى أن مجلة حواء تناولت الموضوع 
بحيادية تامة حيث اعتمدت على مصدران متخصصان في شئون الدين وكان لكل 
منهما رأيه في مدى شرعية قانون الخلع وهذا يعكس تناول إعالمي محايد، وهو أمر 

حواء خاصة أن موضوع التحقيق هو رأي الدين وهذا ما جعلها تكتفي مقبول من مجلة 
بالمتخصصين في هذا الشأن وتعرض لآلراء المختلفة، ولكن يؤخذ عليها أنها عرضت 
الرأي الرافض لقانون الخلع في البداية مما قد يعطي انطباع للقارئ أو القارئة أن هذا 

ة بداية التحقيق وعدم استكماله وهذه هو الرأي الصحيح وقد يكتفي أحد القراء بقراء
معالجة غير حيادية فكان من األفضل أن تقوم مجلة حواء بعرض الرأيان بشكل مقابل 

 لبعضهما البعض.
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قانون تغيير سن الزواج ومنذ البداية لم تتخذ حواء في هذا  أما التحقيق الثالث فتناول -
إلى  18حيث جاء العنوان "من التحقيق موقف محايد بل أعلنت المجلة رفضها للقانون 

عامًا، تغيير سن الزواج، اغتصاب شرعي"، حتى مقدمة التحقيق كانت رافضة  12
تمامًا تعديل هذا القانون، واعتمدت حواء على مصادر متنوعة في هذا التحقيق حيث 

سألت بعض األمهات من 
المحافظات عن رأيهن في خفض 
سن زواج الفتيات واللواتي أكدن 

قتهن على القانون ليزوجن على مواف
بناتهن صغار حتى يحميهن من 
غدر الدنيا على حسب وصفهن، 
كما سألت حواء بعض الفتيات 
اللواتي تزوجن دون الثامنة عشر 
وأبدين ندمهن على موافقتهن على 
الزواج المبكر، كما سألت حواء 

أستاذ  –د.جمال إسماعيل الطحاوي 
بكلية اآلداب جامعة علم االجتماع 

لمنيا، عن سبب لجوء األسر ا
والفتيات لتزويج بناتهن وهن 
قاصرات دون أوراق موثقة أو من 
خالل شهادات تسنين غير 
صحيحة، وعرض د.جمال العديد 
من األسباب المجتمعية التي تؤدي 

لهذا الزواج، وحاولت حواء أن تحلل التأثير النفسي الواقع على الفتيات جراء الزواج 
أستاذة علم النفس بجامعة عين شمس،  - ذا د.ميري عبد اهللا المبكر وسألت في ه

وقالت أن الزواج المبكر يؤثر على نفسية الفتيات ويشعرها باالنكسار واالكتئاب 
رئيس لجنة  –واالنطواء والحزن، وعن رأي الشرع يقول الشيخ /عبد الحميد األطرش 

اج مرتبط ببلوغ المرأة سن الفتوى سابقًا وأمين عام الدعوة باألزهر وهو يرى أن الزو 
عضو المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، يقول  –المحيض، أما د.عبد الغفار هالل 

أنه زواج الفتاة دون الثامنة عشر، ضد الشرع والدين ومن يرتكبه فهو يرتكب مخالفة 
 شرعية.
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استشاري أمراض النساء  –أما عن رأي الطب فسألت حواء د.محمد فريد البياضي  -
توليد ومدير مشروع سياسات السكان بالمجلس القومي للسكان، قال أنه يمثل خطرًا وال

على حياة الفتاة وخطرًا على أطفالها لعدم اكتمال نموها الجسدي، أما عن الشق 
األستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة،  –القانوني فاتجهت حواء إلى د.أسامة المليجي 

إضافية على الزواج المبكر حتى تمنع هذه  والذي طالب بفرض عقوبات تأديبية
 الظاهرة.

 

وهذا التحقيق مميز جدًا حيث نشرته حواء على ثالثة صفحات كاملة واستخدمت األلوان  -
في الخطوط والعناوين كما نشرت معه صورًا ملونة ألطفال يرتدين زى العرس، وجميعها 

التحقيق كافة الجوانب كانت صورًا معبرة ومميزة، كما غطت حواء من خالل هذا 
 المختلفة للقضية (القانونية واالجتماعية والنفسية والطبية...).

  

والتحقيق الرابع جاء تحت عنوان "بعد بيان الدينية واالجتماعية بالبرلمان: استدراج  -
المصرية لنفق االستبداد" ونشر هذا التحقيق في عدد المجلة الصادر بتاريخ 

مطالبة بعض أعضاء مجلس الشعب بإلغاء المجلس  ، وتناول التحقيق28/4/2012
القومي للمرأة، وكانت كافة اآلراء ضد بيان لجان مجلس الشعب، واعتمد هذا التحقيق 

أستاذ مساعد التاريخ الحديث  –على العديد من المصادر ومنها: د.أحمد عبد الدايم 
ائي، أ.رمزي رو  –كاتب وروائي، أ. محمد العشري  –والمعاصر، أ. محمد الدسوقي 

عضوه المجلس القومي للمرأة، د.نبيل صموئيل  –صحفي، د.درية شرف الدين  –زكريا 
العلوم  ةأستاذ -مقرر لجنة المنظمات الحكومية بالقومي للمرأة، د.سلوى شعراوي  –

صفحات)،  4، وهو تحقيق تم نشره على مساحة كبيرة (السياسية بجامعة القاهرة
نة، كما استخدمت حواء في هذا التحقيق العناوين الملونة، واستخدمت فيه الصور الملو 

 والعناوين الجانبية مما عمل على إخراج التحقيق بشكل فيه إبراز للقراء.
  

وفي نفس العدد نشرت حواء تحقيق أخر بعنوان " قبل كتابة الدستور، المرأة تريد"،  -
صريات العامالت وغير واعتمدت حواء في هذا التحقيق على آراء العديد من النساء الم

العامالت، حيث سألتهن عن مطالبهن في الدستور الجديد ليكون هذا التحقيق وثيقة 
استرشادية لمن سيصيغ دستور مصر الجديد، وتم تلخيص ما تريده المرأة المصرية في 

حل مشكلة التحرش  –حل مشكلة البطالة  –عدد من النقاط من أهمها: التعليم المجاني 
ة أجازة الوضع...، ونشرت حواء مع هذا التحقيق عدد من الصور للنساء زيادة مد –
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 3التي اعتمدت عليهن حواء في هذا التحقيق، ونشر هذا التحقيق على مساحة 
 صفحات.

  

رصاصات تشريعية ضد  –أما التحقيق األخير فكان بعنوان "صوبت نحو مكتسباتها  -
ا مجلس الشعب ضد معظم القوانين المرأة" وتناول هذا التحقيق الهجمة التي قام به

المتعلقة بالمرأة والتي ظلت تكافح من أجلها لسنوات واعتمد هذا التحقيق على عدد كبير 
الناشطة والباحثة في شئون المرأة، ود.محمد  –من المصادر ومنها: د.نادية حليم 

عة أستاذ الطب النفسي بجام –أستاذ الطب النفسي، ود.يسري عبد المحسن  –المهدي 
أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة األزهر وأحد كبار العلماء،  –القاهرة، د.طه حبيشي 

أستاذة علم االجتماع بالمركز القومي للبحوث االجتماعية  –د.نسرين البغدادي 
رئيسة تحرير جريدة  –الكاتب والطبيب، أ. منى نشأت  –والجنائية، د.خالد منتصر 

أستاذة  –لعقيدة والفلسفة بجامعة األزهر، د.عزة كريم أستاذة ا –حريتي، د.آمنه نصير 
رئيسة  -علم االجتماع بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، د.سعدية بهادر

 –أطباء الطفولة وأستاذة علم نفس الطفل بجامعة عين شمس، د.حسام الشنشوري 
المستشار بمحكمة  – رئيس جمعية أبناء الطالق المصرية، المستشار/ سامح عبد الحكم

 أستاذة الفقه المقارن بجامعة األزهر. –األسرة، أ.د.سعاد صالح 
  

وجاءت كافة آراء المصادر منصفة لقوانين المرأة فيما يتعلق بالخلع والختان وسن الزواج  -
ولكن اختلفت المصادر في قانون الحضانة والرؤية حيث رآى البعض أنهما في حاجة 

مصلحة الطفل، وهو تحقيق مميز جدًا ألن مجلة حواء اهتمت  إلى تعديل بما يتفق مع
بقضايا قوانين المرأة وتابعت كافة القوانين، كما اهتمت بتحليل ومعالجة كافة جوانب 

 القضية سواء كانت الدينية أو النفسية أو القانونية أو االجتماعية أو الصحية..... 
 

فكانت ثالثة تقارير، األول بعنوان "ماذا  التي نشرتها حواء عن هذه القضية التقاريرأما  -
"، وتناول التقرير بيان المركز المصري لحقوق المرأة 2012خسرت النساء في برلمان 

والمتعلقة بالمرأة والتي تأتي أبرزها في  2012والذي تناول سلبيات وأخطاء برلمان 
ي البرلمان ضعف تمثيل المرأة في البرلمان حيث ال تتعدى نسبة النساء اللواتي ف

%، ونشر هذا التقرير على مساحة صفحة كاملة وبعنوان أحمر ومعه صورة ملونة 1.8
، ونشر هذا التقرير في صفحة متقدمة (الصفحة الرابعة) مما 2012للنائبات في برلمان 

 يعكس اهتمام حواء بهذا التقرير.
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عن الحقوق والحريات أما التقرير الثاني فكان تقرير صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع  -
وتناول هذا التقرير وضع المرأة في مصر بعد ثورة يناير وذكر التقرير أن واقع المرأة لم 
يتحسن بل تراجع، وضمن هذا التراجع ضعف تمثيل المرأة في البرلمان واتجاه البرلمان 

هذا المصري إللغاء القوانين المتعلقة بالمرأة كالخلع والحضانة وسن الزواج...، ونشر 
التقرير على مساحة متوسطة ومعه صورة ملونة لنائبات البرلمان، في حين كان التقرير 
الثالث بمثابة احتفال من مجلة حواء بدخول المرأة المعيلة تحت مظلة التأمين الصحي 
حيث ذكر التقرير الموضوعات التي نشرتها المجلة حول المرأة المعيلة ومناداتها 

دور قانون بدخول المرأة المعيلة تحت مظلة التأمين الصحي بحقوقها واعتبرت حواء ص
هو نجاح لمجلة حواء وانتصار للمرأة المعيلة، ونشر هذا التقرير على صفحة كاملة 

صور لموضوعات سبق  6وفي صفحة متقدمة (الصفحة السادسة) ونشرت معه 
جانب هذه ونشرتهم حواء عن المرأة المعيلة، وعلى الرغم من أن وقوف مجلة حواء ب

الفئة أمر محمود ومطلوب إال أن اهتمام حواء بمعالجتها للقضية جاء على حساب 
تناولها للقانون نفسه فهي لم تشرح ما تضمنه القانون وما هي شروطه ولم تتناوله بالقدر 

 الكافي من التحليل.
  

الوحيد الذي نشرته مجلة حواء عن قضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة كان  الخبرو -
بعنوان " فشل مشروع إلغاءه، بأمر (الشعب) الخلع باق" وتناول الخبر أن كل من 
مندوب وزارة العدل ودار اإلفتاء باألزهر رفضا إلغاء قانون الخلع مؤكدين أنه ال يمكن 

هذا الخبر على مساحة متوسطة ومعه صورتان إلغاءه ألنه ثابت شرعًا، ونشر 
ممثل رأي  –شخصيتان لمحمد العمدة النائب الذي طلب بإلغاء الخلع، وعبد اهللا النجار 

األزهر ودار اإلفتاء، ووضع لهذا الخبر عنوان متوسط ولكن ملون، كما عملت حواء 
 على إبراز الخبر من خالل نشره في صفحة متقدمة وهي الصفحة السابعة.

  

الذي نشرته مجلة حواء فكان بعنوان "واهللا خير الماكرين" لتهاني الصوابي،  المقالأما  -
وتساءلت الكاتبة عما إذا كانت كافة مشاكل المجتمع المصري قد انتهت حتى يتفرغ 
البرلمان لمناقشة قانون الخلع؟ ، وتناولت الكاتبة الهجمة الشرسة التي شنها البرلمان 

قدتهم بشدة لتربصهم بالمرأة وحقوقها، ونشر هذا المقال على ضد قانون الخلع وانت
)، مما يعكس مدى اهتمام حواء به 9صفحة كاملة وفي صفحة متقدمة (الصفحة 

 وعملها على إظهاره للقارئ.
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مقال
62%

خبر
25%

تقرير
13%

جريدة المصري اليوم

أستاذة ورئيسة قسم القانون  -الذي أجرته مجلة حواء كان مع د.سهير منتصر الحوارو -
ازيق، وجاء بعنوان "األطفال ضحايا قانون الرؤية"، المدني بكلية الحقوق جامعة الزق

وتناول الحوار قانون الرؤية والحضانة وهل هو فعًال في مصلحة الطفل أم ال وأكدت 
د.سهير أن قانون الرؤية كافي لتحقيق العدالة وصلة الرحم بين اآلباء واألبناء وأنه 

حوار على صفحة كاملة ينص على عقوبة األم إذا رفضت تنفيذ الرؤية، ونشر هذا ال
 وبعنوان أحمر.

  
 

 :جريدة المصري اليوم 
 

من حيث االهتمام الكمي والموضوعي  الرابعةفي المرتبة  جريدة المصري اليومتأتي  -
  صحفية عن القضية. وادم 8بقضية "أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة" حيث نشرت 

  
 

  
 
 

  :جريدة المصري اليوماألشكال الصحفية المستخدمة في 
  

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت عليها  -
في تناولها لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث نشرت  جريدة المصري اليوم

 وخبران، وتقرير واحد.مقاالت،  5
 

األول الذي نشرته المصري اليوم كان بعنوان "نكذب إيه النهاردة؟" لطارق حبيب،  المقال -
وتحدث فيه عن المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وأنه يتمنى أن تشارك المرأة في كل 
شئ في الحياة وال تعاني من اإلقصاء الذي تعاني منه في ظل ظروف الدولة، والمقال 

لثاني كان بعنوان "من أول السطر" لكريمة كمال، وتحدثت فيه عن مجلس الشعب ا
الذي اتخذ موقف معاديًا للمرأة بعد الثورة، وتحدثت فيه عن سحل الفتيات وتعريتهن في 
الشارع وعدم دعم أحزاب البرلمان للمتظاهرات بحجة أنهن لديهن أجندات أجنبية، ونشر 
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عض في نفس العدد والصفحة وكالهما نشر على هذان المقاالن تحت بعضهما الب
 مساحة متوسطة ووضع لهم عناوين كبيرة.

  

والمقال الثالث كان بعنوان "برلمان المرأة" لدكتور/ أيمن الجندي، وتناول فيه فكرة برلمان  -
النساء وأنه سعيد بهذه الفكرة ويطلب من البرلمان الحالي أال يستخف ببرلمان النساء 

مدى شعور نصف المجتمع باإلقصاء، أما المقال الرابع فكان بعنوان ألنه يعبر عن 
"مضاجعة الوداع وعقلية النواب" للكاتبة الصحفية/ كريمة كمال، وقالت أنها صدمت 
عندما سمعت هذا المقترح من نواب مجلس الشعب وقالت أن ما صدمها أكثر هو 

الرغم من تأكيد النواب  إنكار نواب التيار اإلسالمي لوجود مثل هذا المشروع على
األخرين بأن أحد نواب التيار اإلسالمي قد تقدم بالفعل بهذا المقترح وهي ترى أن هذا 
يعني تدني اهتمامات نواب مجلس الشعب، ونشر هذا المقال على مساحة متوسطة 
ومعه عنوان كبير وحوله برواز رمادي، والمقال الخامس كان أيضًا بقلم أ.كريمة كمال، 

بعنوان "خط أحمر وخط أخضر" وتناولت الكاتبة تصريح بعض الشخصيات وكان 
النسائية من حزب الحرية والعدالة حول المتظاهرات وأنهن مخطآت بسبب خروجهن 
للتظاهرات، هذا بخالف تعليقهن على مالبس الفتيات، ويتضح مما سبق أن معظم 

للكاتبة كريمة كمال وهو المقاالت التي نشرتها المصري اليوم حول هذه القضية كانت 
مجهود البد أن تشكر عليه اإلعالمية/ كريمة كمال لحرصها على متابعة أداء برلمان 

 الثورة حول المرأة المصرية.
  

التي نشرتها المصري اليوم  األخبارأما  -
فاألول كان حول تهكم أحد نواب حزب 
الحرية والعدالة على قلة أعداد النائبات 

على وجود الفتيات في البرلمان، وتهكمه 
في الميدان مهاجمًا لهن ولمالبسهن، 
ونشر هذا الخبر على مساحة متوسطة 
ومعه عنوان كبير وصورة ملونة للنائب 
أنور السادات أثناء حديثة في جلسة 

مجلس الشعب، على الرغم من أن الخبر لم يتناول النائب أنور السادات، وهذه معالجة 
 ن الصورة مختلفة عن تفاصيل الخبر.سلبية من جانب المصري اليوم أل
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خبر
43%

مقال
29%

تقرير
14%

قالوا
14%

جريدة اليوم السابع

والخبر الثاني تناول رفض مجلس الشعب إللغاء قانون الخلع، وتناول الخبر تفاصيل  -
جلسة مجلس الشعب التي رفض فيها إلغاء قانون الخلع، ونشر هذا الخبر على مساحة 

 متوسطة ومعه عنوان كبير.
  

الوحيد الذي نشرته المصري اليوم كان بعنوان "العوا: إصدار العسكري قانون  والتقرير -
الرئاسة سرًا غير مبرر وأبو الغار يعرب عن قلقه من خلو لجان مجلس الشعب من 

"مصر تقرر" النساء"، وتناول التقرير ما قاله د.محمد أبو الغار في لقائه مع برنامج 
و لجان مجلس الشعب من النساء مما سيمثل ، حول تخوفه من خل2على قناة الحياة 

 خطرًا على مستقبل المرأة المصرية.
  

  
 :جريدة اليوم السابع 

 

من حيث االهتمام الكمي والموضوعي  الخامسةفي المرتبة  جريدة اليوم السابعتأتي  -
  صحفية عن القضية. وادم 7بقضية "أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة" حيث نشرت 

  
 

  
 

  
  
  
  

 

 :جريدة اليوم السابعاألشكال الصحفية المستخدمة في 
 

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت عليها  -
 3في تناولها لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث نشرت  جريدة اليوم السابع

 أخبار، ومقاالن، وقالوا وتقرير واحد.
 

األول في اليوم السابع موافقة مجلس الشعب بشكل نهائي على إدراج المرأة  الخبرتناول  -
المعيلة تحت مظلة التأمين الصحي، والخبر الثاني كان حول ترحيب المجلس القومي 

أة والسفيرة/ ميرفت التالوي بضم المرأة المعيلة إلى الفئات المستفيدة من التأمين للمر 
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مقال
57%

خبر
29%

تحقيق
14%

جريدة الجمھورية

الصحي، والخبر الثالث كان حول انتقاد أسماء محفوظ لنواب مجلس الشعب ألنهم 
 يتجاهلون الفتيات والنساء.

  

األول الذي نشرته اليوم السابع بعنوان " لحم رخيص في سن العاشرة"  المقالبينما جاء  -
لنبيل عمر، يتناول مطلب أحد نواب مجلس الشعب بخفض سن زواج الفتيات في حين 
أنهم لم يناقشوا مسألة العنوسة وعدم قدرة الشباب فوق الثالثين عامًا على الزواج بسبب 
المشاكل االقتصادية، والمقال الثاني كان بعنوان "من أم محمد ألم أيمن وأبو إسماعيل 

نتقدت بشدة كاتبة هذا المقال تصريحات النائبة عزة الجرف وأخرين" لحنان شومان، وا
الشهيرة بأم أيمن حول أن ختان اإلناث سترة لهن وأن التحرش بالفتيات يرجع 
لمالبسهن، ووجهت لها رسالة بأنها المفروض أن تعبر عن بنات جنسها فالشعب 

ا المقال على اختارها لتناصر المرأة وليس لتكون سبب نكسة لحقوق المرأة، ونشر هذ
 مساحة متوسطة وحوله برواز أحمر وعنوان كبير إلظهاره.

 

آالف سلفي:  5الذي نشرته جريدة اليوم السابع كان بعنوان "السرساوي أمام  والتقرير -
مش هنركب للرجالة ذقون وال هنلبس النسوان الحجاب"، وتناول التقرير ما قاله الشيخ 

اهيري لمرشحي مجلس الشعب في حزب السرساوي الداعية السلفي في مؤتمر جم
النور، ونشر التقرير على مساحة متوسطة ومعه صورة لقائمة حزب النور في الجيزة 

 ونشر هذا التحقيق في الصفحة الرابعة وهي صفحة متقدمة.
  

فكان حول مضاجعة الوداع ونشر على لسان مختار نوح "يجب على البرلمان  قالواأما  -
لمضاجعة الوداع ورفع دعوى على الصحف التي نشرت المصري نفي خبر مناقشته 

  هذا الخبر".
  
 

 :جريدة الجمهورية 
 

من حيث االهتمام الكمي والموضوعي  الخامسة أيضاً في المرتبة  جريدة الجمهوريةتأتي  -
  صحفية عن القضية. وادم 7بقضية "أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة" حيث نشرت 
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 :جريدة الجمهوريةاألشكال الصحفية المستخدمة في  -
  

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت عليها  -
 4في تناولها لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث نشرت  جريدة الجمهورية

 وخبران، وتحقيق واحد.مقاالت، 
 

إكرام منصور وناقشت /األول تحت عنوان "الوالية..تلزم الرعاية" لدكتورة المقال جاء  -
الكاتبة مبدأ الوالية التعليمية والقوانين الخاصة بالحضانة والرؤية وقالت أن والية األب 

قل أبنائه تستلزم منه أن يراعي مصلحة أبنائه ولكن ما كان يحدث في الواقع أن األب ين
ليغيظ الزوجة ولهذا فهي ترى ضرورة المحافظة على قانون الحضانة حيث أصبحت 
الوالية لمن له الحضانة وهذا يحقق مصلحة الطفل، ونشر هذا المقال على مساحة 

 متوسطة وبعنوان كبير وحوله برواز رمادي إلظهاره.
  

وغياب المرأة عنه  2012"برلمان مختلف" وتناول المقال برلمان والمقال الثاني بعنوان  -
وتساءلت الكاتبة عن ما إذا كنا فعًال دولة تؤمن بالمواطنة أم أننا جميعًا رجاًال ونساًء 
بداخلنا تمييز وال نعامل الناس سواسية، وهو مقال ألستاذة ناهد المنشاوي، ونشر على 

ناهد المنشاوي  والمقال الثالث أيضًا كان للكاتبة/ ،مساحة متوسطة وحوله برواز لتمييزه 
نادي الصيد اول المقال ندوة للجنة الثقافية بوبعنوان "العصمة للزوجة..هي الحل!" وتن

وقالت المشاركات فيها أن الحل الذي يحمي المرأة من تعنت الزوج في طالقها ويخرجها 
 لخلع هو أن تصبح العصمة في يدها.من مشاكل ا

  

مقال الرابع فكان في عمود "امرأة عصرية" للكاتبة /سوسن زكي، وتناولت فيه أما ال -
الكاتبة ما يحدث للمرأة عقب سيطرة التيارات اإلسالمية على البرلمان، ونشر المقال 

 على مساحة متوسطة وحوله برواز.
  

 األول الذي نشرته جريدة الجمهورية تناول إشادة المجلس القومي للمرأة برفض الخبرو -
مجلس الشعب لقانون الخلع، أما الخبر الثاني فتناول إشادة المجلس القومي للمرأة بضم 
المرأة المعيلة إلى مظلة التأمين الصحي، والشئ الغالب على أخبار جريدة الجمهورية 
في هذه القضية هو أن الخبران صغيران وبعناوين صغيرة، والخبران تناوال المجلس 

 ر البرلمان.القومي للمرأة وليس أخبا
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تقرير
50%

حوار
16%

بريد قراء
17%

خبر
17%

جريدة الشروق

الذي تناولته جريدة الجمهورية فكان بعنوان "ردًا على تجاهل الرجال لها  التحقيقأما  -
 11سيدة منتخبة من  33المجلس مكون من  –ألول مرة..برلمان نسائي في اإلسكندرية 

رجًال بالتوافق!!"، وتناول التحقيق البرلمان النسائي الذي تم تكوينه ردًا  33دائرة واختيار 
على غياب المرأة من مجلس الشعب، واعتمدت الجمهورية على عدد من المصادر 

 –صاحبة المبادرة ومحامية بالنقض، م/حنان عوض  –منهم: أ.عايدة نور الدين 
محامية بالنقض،  –مهندسة ديكور واحدى المؤسسات للبرلمان النسائي، أ.عزة النقيب 

مارية بجامعة فاروس باإلسكندرية مدرس بقسم الهندسة المع –د.شهيرة شرف الدين 
ناشطة حقوقية وأحد  –وعضوه بالبرلمان النسائي، و أ.رحاب يحيى أبو العال 

المشاركات والمؤسسين للبرلمان النسائي، ونشر هذا التحقيق على مساحة كبيرة وبعنوان 
كبير ومعه صورة ملونة للبرلمان النسائي وأربع صور شخصية للمصادر، وهو تحقيق 

 ألن الجمهورية اهتمت بعرض تفاصيل البرلمان النسائي وفكرته.جيد 

 
 

 :جريدة الشروق 
 

في المرتبة  جريدة الشروقتأتي  -
من حيث االهتمام الكمي  السادسة

والموضوعي بقضية "أداء البرلمان 
 6تجاه قضايا المرأة" حيث نشرت 

 صحفية عن القضية. وادم

األشكال الصحفية المستخدمة في 
  جريدة الشروق:

الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت عليها  -
 3في تناولها لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث نشرت  جريدة الشروق

 تقارير، وحوار وخبر ورسالة من بريد القراء.
 

األول بعنوان "نساء مصر يتقدمن بمطالبهن للبرلمان بعد مسيرة في اليوم  التقريروكان  -
العالمي للمرأة"، وتناول التقرير مسيرة عدد من المنظمات النسائية والتحالفات من أجل 
مطالبة البرلمان بالحفاظ على مكتسبات المرأة، ونشر هذا التقرير على مساحة صغيرة 

 مة (الصفحة الرابعة).ولكن بعنوان كبير وفي صفحة متقد
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أما التقرير الثاني فكان بعنوان "المرأة بعد الثورة: أداء سيئ في البرلمان...ونجاح في  -
وقف إلغاء الخلع"، وتناول هذا التقرير سمينار المرأة في الثورة الذي نظمه اإلتحاد 
األوروبي، ونقلت الشروق عن السمينار ما قالته السفيرة /ميرفت التالوي حول 
اإليجابيات التي استطاعت المرأة تحقيقها بعد الثورة على الرغم من الهجمة الشرسة التي 

 تتعرض لها المرأة المصرية بعد سيطرة تيارات اإلسالم السياسي على الحكم.
  

والتقرير الثالث جاء تحت عنوان "اشتراكات المرأة المعيلة في التأمين الصحي تثير  -
وتناول التقرير رفض الهيئة العامة للتأمين ب"، الجدل بين الحكومة وصحة الشع

في الوقت الذي أقرت لجنة الصحي تحمل اشتراكات المرأة المعيلة في التأمين الصحي، 
الصحة في مجلس الشعب قانون ضم المرأة المعيلة إلى التأمين الصحي وعدم تحمل 

 تحملها. المرأة نفقات التأمين الصحي حتى ال تتكبد مبالغ إضافية ال تستطيع
  

عضوه لجنة الثقافة  –الذي نشرته الشروق كان مع النائبة /عزة الجرف  الحوارو -
واإلعالم بالبرلمان المصري، وتناول الحوار مع عزة الجرف ما قيل حول أنها طالبت 
بإلغاء المهرجانات الفنية ونفت النائبة ذلك على الرغم أنها أكدت أيضًا أن حضارة 

 شر الحوار على مساحة متوسطة ومعه صورة ملونة للنائبة.مصر ليست فنًا فقط، ون
  

ناشطة حقوقية، وتساءلت إنجي في  –فتناول رسالة من إنجي دياب  بريد القراءأما  -
رسالتها عن حقوق النساء المصريات عقب سيطرة التيارات اإلسالمية على مقاليد الحكم 

ظهر كل يوم من مجلس الشعب والتي ترى أنها في تراجع بسبب المطالب الغريبة التي ت
 في أمور تتعلق بالمرأة كالختان وخفض سن زواج الفتيات.

  

الوحيد الذي نشرته الشروق عن هذه القضية تناول موافقة مجلس الشعب بشكل  الخبرو -
نهائي على قانون ضم المرأة المعيلة إلى التأمين الصحي ونشرت الشروق ما تضمنه 

بر على مساحة متوسطة وبعنوان كبير كما نشر في القانون وتفسيره، ونشر هذا الخ
 صفحة متقدمة وهي الصفحة الثالثة مما يعكس اهتمام الشروق بالخبر.

 
 

 

 :مجلة نصف الدنيا 
 

من حيث االهتمام الكمي والموضوعي  السابعةفي المرتبة  نصف الدنياتأتي مجلة  -
  صحفية عن القضية. وادم 3بقضية "أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة" حيث نشرت 
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تحقيق
34%

تقرير
33%

حوار
33%

مجلة نصف الدنيا

  

األشكال الصحفية المستخدمة في مجلة 
  نصف الدنيا:

 

الرسم البياني السابق يوضح  -
التوزيع الكمي لألشكال 
الصحفية التي اعتمدت عليها 

في تناولها  نصف الدنيامجلة 
لقضية أداء البرلمان تجاه 

 تحقيق وحوار وتقرير واحد.قضايا المرأة حيث نشرت 
 

أكد ضرورة المساواة في الدستور:  الذي نشرته نصف الدنيا بعنوان " التقريرحيث كان  -
برلمان النساء يرفض إلغاء الخلع" وتناول التقرير فكرة برلمان النساء الذي دعت إلى 

الشخصيات العامة العاملة في مجال المرأة، ونشر التقرير على مساحة تكوينه عدد من 
عزة كامل ألنها أحد الداعين لهذا البرلمان، /متوسطة ومعه صورة ملونة لدكتورة 

عنوان أحمر كبير، كما نشر هذا التقرير في صفحة متقدمة (الصفحة العاشرة) وعلى بو 
قرير ضعيف صحفيًا ألنه لم يتناول الفكرة الرغم من اهتمام حواء بالتقرير إال أنه كان ت

 بالتفصيل بل اكتفى بعرضها بسطحية.
  

تحت عنوان "آخر كالم: مجلس الشعب يرفض إلغاء الخلع"، وتم إجراء  الحواربينما جاء  -
عضو مجمع البحوث اإلسالمية، وتناول الحوار  –هذا الحوار مع د.عبد اهللا النجار 
بد اهللا على شرعية القانون وأنه مستمد من الشريعة مدى شرعية قانون الخلع وأكد د.ع

اإلسالمية، وعرضت نصف الدنيا في آخر الحوار إحصائيات عن الطالق والخلع في 
مصر والتي تؤكد أن حاالت الطالق التي يقوم بها الزوج منفردًا أي بإرادته التامة تبلغ 

تفق عليها الزوجان مما نسبتها سبعة عشر ضعفًا لحاالت الخلع وحاالت الطالق التي ي
يعكس أن الزوجة المصرية ليست هي المرأة التي تريد أن تخرب بيتها بل الزوج هو 
الذي يقوم بذلك، وهذا حوار مميز في مجلة نصف الدنيا ألنها نشرته على صفحتان 
واعتمدت فيه على متخصص في شئون الدين كما أن وضع إحصائية الطالق والخلع 

 طى الحوار ثقًال ومصداقية أكبر.في نهاية الحوار أع
  

 6فكان بعنوان "بعد أن أقره مجلس الشعب وتجاهل المشروع الكامل،  التحقيقأما  -
ماليين امرأة معيلة تحت مظلة التأمين الصحي"، وناقش التحقيق قانون التأمين الصحي 
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تحقيق
50%

مقال
50%

مجلة صباح الخير

يا الجديد والذي أدخل المرأة المعيلة تحت مظلة التأمين الصحي، واعتمدت نصف الدن
رئيس لجنة الصحة  –مصادر فقط هم: د.أكرم الشاعر  4في هذا التحقيق على 

أستاذ جراحة العظام ومساعد وزير الصحة  –بمجلس الشعب، وأ.د.عادل العدوي 
مساعد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ود.محسن  –األسبق، ود.عصام أنور 

انتقد د.عصام ود.محسن عدم رئيس اإلدارة المركزية بالتأمين الصحي، و  –جورج 
صدور قانون التأمين الصحي الشامل وقالوا أن دخول المرأة المعيلة تحت مظلة التأمين 
الصحي غير كافي وأنه البد من تطبيق نظام التأمين الشامل حتى يضمن األطفال وكل 
المواطنين المصريين دون تمييز، ونشر هذا التحقيق على صفحتان ومعه عنوان كبير 

حمر وصورة ملونة لصف من السيدات، وهو تحقيق جيد ألنه لم يتناول القانون على باأل
أنه انتصار كما فعلت مجلة حواء بل عمل على تحليله وتناول ما كان يحلم به الشعب 
المصري وهو قانون التأمين الشامل ألنه أفضل من مجرد إدخال المرأة المعيلة تحت 

 مظلة التأمين الصحي.
 

 

 الخير: مجلة صباح 

تأتي مجلة صباح الخير في المرتبة الثامنة من حيث االهتمام الكي والموضوعي لقضية  -
  حيث نشرت موضوعان فقط عن القضية.أداء البرلمان تجاه قضايا 

  
األشكال الصحفية المستخدمة في مجلة 

 صباح الخير:
 

الرسم البياني السابق يوضح  -
الصحفية  التوزيع الكمي لألشكال

التي اعتمدت عليها مجلة صباح 
في تناولها لقضية أداء  الخير

 مقال وتحقيق واحد.البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث نشرت 
 

الذي نشرته مجلة صباح الخير كان بعنوان "هدى غنية..نائبة اإلخوان المدهشة"،  المقال -
وقال المقال أن هدى غنية نائبة اإلخوان استطاعت أن تغير الصورة السلبية التي 
رسمها المجتمع عن نائبات البرلمان وأنها انتقدت بذكاء شديد أداء الحكومة في أحداث 

ذا المقال على مساحة متوسطة ومعه عنوان أحمر وصورة بورسعيد الدامية، ونشر ه
مرسومة للنائبة، وهو مقال مميز ألنه الموضوع الوحيد الذي أظهر جانب إيجابي 



208 
 

مقال
100%

جريدة أخبار اليوم

إلحدى نائبات البرلمان، كما أن مقدمة المقال تحدثت عن قدرة المرأة على أن تثبت 
يسيطر عليه  كفاءتها وهو شئ إيجابي بأن يعرض نموذج لهذا خاصة في ظل برلمان

 تيار اإلسالم السياسي.
  

الذي نشرته مجلة صباح الخير فكان  التحقيقأما  -
 16بعنوان "مشروع قانون خفض سن الزواج إلى 

سنة ، البنت مش مسيرها بس للجواز"، وتناول 
التحقيق مشروع قانون خفض سن زواج الفتيات 
واعتمد هذا التقرير على عدد من المصادر منها: 

المنسق اإلعالمي بحزب النور،  –م أ.محمد محر 
استشاري أمراض النساء والعقم،  –د.شريفة شرف 
إحدى المتطوعين في  –استشاري الطب النفسي، أ. شيماء محمد  –د.إيهاب عيد 

جمعية خيرية، والملفت في هذا التحقيق أن ثالثة من المصادر كانوا مع خفض سن 
الوحيدة الرافضة لخفض سن زواج زواج الفتاة، في حين كانت د.شريفة شرف هي 

الفتيات، على الرغم من أن صباح الخير نشرت ثالثة كاريكاتيرات تسخر من الزواج 
المبكر وتعلن أنها ضد خفض سن زواج الفتيات إال أن تصريحات المصادر داخل 

 التحقيق أظهرت عكس ذلك.

  
  
  
  

 

 :جريدة أخبار اليوم 
  

في المرتبة  جريدة أخبار اليومتأتي  -
من حيث االهتمام الكمي األخيرة 

 موضوع واحد فقطوالموضوعي بقضية "أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة" حيث نشرت 
 عن القضية.

  

األشكال الصحفية المستخدمة في 
 :جريدة أخبار اليوم
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الرسم البياني السابق يوضح التوزيع الكمي لألشكال الصحفية التي اعتمدت عليها  -
جريدة أخبار اليوم في تناولها لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة حيث نشرت 

 مقال واحد. 

  

بعنوان "مضاجعة الوداع" إليمان أنور، وقالت الكاتبة فيه أن فكرة مضاجعة  المقالفكان  -
لها األبدان وقالت أنه ال يمكن ألي عقل بشري أو حيواني أن يتخيل  الوداع تقشعر

هذا، وانتقدت الكاتبة بشدة فكرة مناقشة مشروع كهذا داخل البرلمان المصري، ونشر 
) لكن وضعت أخبار 22المقال على مساحة متوسطة وفي صفحة متأخرة (الصفحة 

 للون إلظهاره.اليوم برواز رمادي حوله ووضعت معه عالمات برتقالية ا

  
  

  لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة:تحليل التناول الصحفي  ثالثاً 
كانت األهرام الجريدة األكثر اهتمامًا برصد أداء مجلس الشعب حول قضايا المرأة، حيث  -

 %.20مادة صحفية عن القضية بنسبة  18نشرت 
  

الموضوعي بالقضية حيث كذلك جاءت األهرام في المرتبة األولى من حيث االهتمام  -
%)، ولم 5.5%)، وسلبية بنسبة (94.5جاءت معالجة األهرام للقضية إيجابية بنسبة (

تنشر األهرام مواد محايدة على الرغم من محاولتها في الملف أن تظهر وجهات النظر 
 اإليجابي طغى على الجانب السلبي. المختلفة إال أن الجانب

  

هتمام الكمي في التناول فقط بل اهتمت بتنوع القوالب ولم تكتفي جريدة األهرام باال -
قوالب صحفية مختلفة وهم  7الصحفية المستخدمة في معالجة القضية حيث استخدمت 

 الخبر والتقرير والتحقيق والمقال والصورة والملف وبريد القراء.
 

ذه عدم دقة األهرام في اختيار العناوين المالئمة للموضوعات المنشورة بها حول ه -
 القضية.

 

على مساحة صغيرة  تمعظم األخبار المنشورة في جريدة األهرام حول هذه القضية نشر  -
، وهو ما يعكس عدم اهتمام األهرام بالقضية وتحليلها  وبدون عوامل إبراز سوى العنوان

 بل أكتفت برصدها من خالل أخبار صغيرة.
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%)، 69نت إيجابية بنسبة (من خالل تحليلنا لجريدة األخبار وجدنا أن معالجتها كا -
 %)، في حين لم تنشر أي موضوع سلبي.31ومحايدة بنسبة (

  

حوارات مع كل  4تميزت جريدة األخبار بإجرائها لحوارات مميزة حيث أجرت األخبار  -
عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، و د.فوزية عبد  –سهام الجمل  /من النائبة

نصير  اإلعالمية، ود.آمنة –ة شرف الدين دستوري، ود. دريأستاذة القانون ال –الستار 
أستاذة العقيدة والفلسفة اإلسالمية بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية، وعلى الرغم من  –

حدى كوادر حزب الحرية والعدالة لذي أجرته جريدة األخبار كان مع اأن الحوار األول ا
ار دعاية للحرية والعدالة بل كان حول أداء إال أنها لم تتحدث عن الحزب ولم يكن الحو 

وكيف تستطيع أن تثبت نفسها، أما الحوارات الثالثة " المرشحة المرأة في البرلمان "
رائهن ضد مرموقة في مختلف المجاالت وكانت آاألخرى فكانت مع شخصيات نسائية 

 سيطرة التيار الديني على مجلس الشعب وما يفعلونه ضد المرأة.

  

األخبار فهي أجرت الحوار األول مع نائبة حزب جريدة الجة متميزة جدًا من وهذه مع -
الحرية والعدالة حتى يكون هناك نوع من الحيادية في التناول وعرض اآلراء لكنها في 
المقابل أجرت ثالثة حوارات ضد الحرية والعدالة وكافة أحزاب تيار اإلسالم السياسي 

ها اهتمت بشكل أكبر على إبراز الثالثة حوارات التي تسيطر على البرلمان، كما أن
 األخرى.

  

جاءت كافة األخبار التي نشرتها جريدة األخبار على مساحة صغيرة وبعناوين متوسطة  -
دون أي عوامل إبراز أخرى، ولكن تميزت جريدة األخبار بنشرها لخبر تحقيق النيابة بو 

مجلة أخرى لهذا الخبر، في شائعة مضاجعة الموتى، حيث لم تتطرق أي صحيفة أو 
 كما تميزت األخبار بنشرها تقرير عن إصدار كتاب "نائبات األمة تحت القبة".

 

لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة وجدنا أن ومن خالل تحليلنا لتناول جريدة الوفد  -
%)، ولكننا وجدنا 7.5%)، وسلبي بنسبة (92.5تناول الوفد للقضية كان إيجابي بنسبة (

أنها على الرغم من اهتمامها الكمي والكيفي بالقضية حيث تأتي في المرتبة الثالثة إال 
 أنها اهتمت بشكل أكبر على إبراز الموضوعات التي تتعلق بمصالح حزب الوفد.
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تميزت بنشرها لموضوع الصور الصحفية والذي علقت به على سيطرة التيارات   -
اإلسالمية على معظم مقاعد مجلس الشعب، كما تميزت بنشرها تقرير "دفتر أحوال 
النائبات في برلمان الثورة"، وهو تقرير مميز ألنه ألقى الضوء على دراسة هامة حول 

هذا التقرير على مساحة كبيرة (نصف صفحة) أداء النائبات في البرلمان، كما تم نشر 
 ومعه صورة كبيرة باألبيض واألسود لنائبات البرلمان.

  

ولكن يؤخذ على الوفد نشرها لمقال "كيد الحاضنات" ألنه مقال سلبي تمامًا ولم تنشر  -
الوفد معه مقال أخر أو موضوع صحفي يتناول ما يفعله اآلباء مع األبناء بعد الطالق 

 ديد وابتزاز لألم.من خطف وته
 

ومن خالل تحليلنا لتناول مجلة حواء لهذه القضية وجدنا أنها اهتمت بتناولها بنوع من  -
تحقيقات وهي المجلة األولى في نشر تحقيقات حول  6التفصيل والتحقيق حيث نشرت 

هذه القضية، وتميزت تحقيقاتها بأنها تناولت الجوانب المختلفة للقضايا التي يناقشها 
 الشعب. مجلس

 

 %).8.5%) ومحايدة بنسبة (91.5وجاءت معالجة مجلة حواء إيجابية بنسبة ( -
 

هذا باإلضافة إلى استخدام حواء ألساليب إخراجية مميزة في التحقيقات حيث نشرت  -
 صورًا معبرة وملونة كما نشرت التحقيقات على مساحات كبيرة.

  

ة وجدنا أنها كانت إيجابية بنسبة ومن خالل تحليلنا لتناول جريدة المصري اليوم للقضي -
%)، ولكن يؤخذ على جريدة 12.5%)، وسلبية بنسبة (12.5%)، ومحايدة بنسبة (75(

 المصري اليوم أنها لم تكن دقيقة في اختيار الصور المناسبة للموضوعات المنشورة.
 

 كتفت برصد مااول القضية بنوع من التحليل حيث اكما يؤخذ عليها عدم اهتمامها بتن -
 يحدث من خالل المقاالت واألخبار وتقرير فقط.

  

%)، 17%)، ومحايد بنسبة (66أما تناول جريدة اليوم السابع فكان إيجابي بنسبة ( -
%)، ويؤخذ على اليوم السابع نشرها لتقرير حول مؤتمر جماهيري 17وسلبي بنسبة (
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ات على ارتداء وصرحوا من خالله بأنهم لن يقوموا بالزام السيدات والفتيلحزب النور 
يمثل دعاية انتخابية لكن نشر هذا التقرير عن هذا المؤتمر الجماهيري و الحجاب ، 

بالتحليل من خالل  للحزب، كما يؤخذ أيضًا على اليوم السابع أنها لم تهتم بتناول القضية
 كتفت برصد القضية مثلما فعلت المصري اليوم.التحقيقات بل ا

  

دة الجمهورية وجدنا أن موضوعاتها كافة كانت إيجابية ومن خالل تحليلنا لتناول جري -
كتفت برصد األخبار ية وتناولها من كافة جوانبها بل اولكنها لم تهتم بتحليل القض

كما الحظنا أن جريدة الجمهورية لم تهتم بتناول العديد من القضايا الخاصة ، والتعليقات 
 الجمهورية لقضية مضاجعة الوداع مثًال.بالمرأة التي ناقشها مجلس الشعب فلم تتطرق 

  

%)، 17%)، ومحايدة بنسبة (83معالجتها إيجابية بنسبة (بينما كانت جريدة الشروق  -
كتفت جريدة الشروق القضية، ومثلها مثل معظم الصحف ا ولم تنشر أي مواد سلبية عن

 برصد القضية.

  

رلمان تجاه قضايا المرأة ومن خالل تحليلنا لتناول مجلة نصف الدنيا لقضية أداء الب -
وجدنا أن مجلة نصف الدنيا لم تهتم بالشكل الكافي من الناحية الكمية بالقضية ولكن من 
الجانب الموضوعي كانت معالجتها جيدة حيث جاءت معالجة نصف الدنيا إيجابية 

%)، كما تميزت مجلة نصف الدنيا بنشرها تحقيق حول إدخال المرأة المعيلة 100بنسبة (
مظلة التأمين الصحي فهي المجلة الوحيدة التي اهتمت بتناول هذه القضية  تحت

 بالتحقيق وشرح أبعاد وجوانب القانون.

  

ع بعنوان "مشرو نشرت مجلة صباح الخير موضوعان فقط عن القضية ، ونشرت تحقيق  -
، البنت مش مسيرها بس للجواز"، حيث جاء  سنة 16قانون خفض سن الزواج إلى 

مصادر مع خفض سن زواج الفتاة، في حين كانت د.شريفة شرف هي ثالثة من ال
الوحيدة الرافضة لخفض سن زواج الفتيات، وعلى الرغم من ذلك نشرت صباح الخير 
ثالثة كاريكاتيرات تسخر من الزواج المبكر وتعلن أنها ضد خفض سن زواج الفتيات إال 

  أن تصريحات المصادر داخل التحقيق أظهرت عكس ذلك.
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التناول الكمي لقضية أداء البرلمان المرتبة األخيرة في أخبار اليوم في وجاءت جريدة   -
معالجة جريدة ، ولكن  ت موضوع واحد فقط عن القضيةتجاه قضايا المرأة حيث نشر 

 من معالجة مجلة صباح الخير للقضية.أفضل كانت أخبار اليوم 

  

اليوم حول قضية أداء البرلمان  كما الحظنا أن معظم المقاالت التي نشرتها المصري -
كريمة كمال وهو مجهود البد أن تشكر عليه اإلعالمية  /تجاه قضايا المرأة كانت للكاتبة

 كريمة كمال لحرصها على متابعة أداء برلمان الثورة حول المرأة المصرية./

  

أة ومما سبق نجد أن التناول الصحفي بشكل عام لقضية أداء البرلمان تجاه قضايا المر  -
 %).5%) ،ومحايد بنسبة (9وسلبي بنسبة (%)، 86كان إيجابي بنسبة (

  

 فـي المـرأة تمكـين" بمشـروع والمتعلقـة المـرأة وتنميـة نهـوض جمعيـة تتبناهـا التـي اإلعالميـة الحمـالت إطار في
 بإلغائهـا تنـادي التـي األصـوات ضـد الشخصـية األحـوال قـوانين عـن حملة بعمل قامت الجمعية فإن" العشوائيات

 هـذا وفـي شرعية، غير قوانين أنها بحجة األخرون األشخاص بعض من أو الشعب مجلس نواب قبل من سواء
  :قامت الصدد

  

 شـنها التـي الشرسـة للهجمـة للتصـدي الشخصـية األحـوال قـوانين حـول 2012 مارس في مستديرة مائدة تنظيم: أوالً 
 الواليـــة -الخلـــع -واالستضـــافة الرؤيـــة – لحضـــانةا( هـــي مناقشـــتها تـــم التـــي والقـــوانين القـــوانين، هـــذه ضـــد الـــبعض
  ).التعليمية

  

 عـن تحـدثوا حيـث والدسـتور والشـريعة القـانون مجاالت في المتخصيين من مجموعة المستديرة المائدة وضمت
مجلــس ادارة رئيســة  -إيمــان بيبــرس  /الــدكتورة :هــم المتحــدثين وكــان القــوانين، هــذه ودســتورية وقانونيــة شــرعية

أسـتاذ الشـريعة اإلسـالمية  -رشـدى شـحاته أبـو زيـد /جمعية نهوض وتنمية المرأة ، باإلضافة إلي األسـتاذ الـدكتور 
والداعيـة اإلسـالمية  بكليـة الحقـوق جامعـة حلـون والمحـامي بـالنقض والـذي تحـدث عـن الجانـب القـانوني للقضـية ،

رئـيس جمعيـة حاضـنات  -إبـراهيم نـدا  /ي لهـذا القضـايا ، واللـواءد.ملك زار والتي تناولت في كلمتهـا الجانـب الـدين
لتجــارب  يا المــرأة،  كمــا تــم عــرض نمــاذج حيــةمصــر باإلضــافة إلــى مجموعــة مــن اإلعالميــين المهمتميــين بقضــا

بعض األمهات الحاضنات المتضررات من تغيير قوانين األحوال الشخصية، والتي توضح أهميـة وأفضـلية اإلبقـاء 
  انين الحالية.على القو 

  

  وقد خرجت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات أهمها:
ضرورة التصدي لموجات الترويج للفكر الفاسد والعلماء الذين يفتون فى غير اختصاصاتهم والذين أخذوا • 

  مساحات كبيرة داخل وسائل اإلعالم مما يؤثر سلبًا على قوانين األحوال الشخصية.
الشريعة اإلسالمية في قوانين األحوال الشخصية ، وذلك إلنصاف المرأة حيث أن المرأة مكرمة ضرورة تطبيق  •

  .فى اإلسالم
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أهمية تطبيق الشرع اإلسالمي في موضوع الحضانة مع مراعاة اختالف ظروف العصر عما بينه اآلئمة الذين  •
  اجتهدوا فى تحديد سن الحضانة وفقا للعصور التي عاشوا بها.

  تطبيق الخلع كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. ضرورة •
  ضرورة تفعيل قوانين السب والقذف ، وذلك حتى ال يقوم رجل بذم امرأة أو مطلقته باطًال. •
  ضرورة تنبيه القضاة إلى مراعاة ضمائرهم عند الحكم في قضايا المرأة ( كمبلغ النفقة على سبيل المثال ). •
جرم هجر أحد الزوجين لألسرة ، ويفرض غرامة تنفيذية يتم مضاعفتها في حالة استمرار ضرورة سن قانون ي •

  الهجر.
  إقرار رسوم يتم دفعها فى قسيمة الزواج وتصرف لمساعدة المطلقات . •
  إلغاء محكمة األسرة حيث أنها تعمل على تطويل فترة التقاضي . •
  ألحوال الشخصية .المطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية فى قوانين ا •
في حالة وجود اختالف بين اآلراء الفقهية وبين المصلحة في ظل العصر الحالي فيجب أن يتم تغليب  •

  .المصلحة، حيث أن الرأي الفقهي تم وضعه فى ظروف عصرية مختلفة
  ضرورة تطبيق قواعد الدين اإلسالمي في منع العنف ضد المرأة سواء العنف المادي أو المعنوي. •
وضع ضوابط تمنع انتقال األب بابنه في وقت الرؤية إلى بلد أخر أو اختطافه حيث أن الحضانة فى األصل  •

  لألم . 
عدم تغيير قانون الوالية التعليمية حيث يقوم األب بمحاولة استغالل الوالية التعليمية البتزاز األم للتنازل عن  •

  ى مدارس أقل مستوى من مدارسهم.حقوقها من خالل اإلضرار بمصلحة الطفل ونقلهم إل
عدم تغيير قانون الخلع ، فالمرأة ال تلجأ للخلع إال بعد استنفاذها الطرق األخرى كما أنه موجود فى الشريعة  •

  اإلسالمية.
رفض االستضافة خوفًا من اختطاف األطفال ، حيث توجد حاالت خطف أثناء الرؤية والتى بالتأكيد ستزيد فى  •

االستضافة ، فضًال عن عدم قيام األب فى معظم األحيان بدفع النفقة المستحقة عليه أو حضور أوقات حالة 
  الرؤية .

  ضرورة وجود آلية لضمان دفع األب للنفقة . •
ضرورة وجود آلية تفرض عقوبات على األب الذى ال يلتزم بحضور أوقات الرؤية ، فبالرغم من عدم حضور  •

أن عدم ذهاب األم إلى المكان المتفق عليه للرؤية يبقى سيفًا مسلطًا عليها يستغله األب  األب لمرات عديدة إال
  .فى إسقاط الحضانة عنها

  ضرورة تفعيل قوانين السب والقذف فى حالة قيام األب فى ذم مطلقته أو اإلساءة إلى سمعتها. •
ظروف األم عند مالحظة تعنت األب، أو  التأكيد على ضرورة تفهم القضاة لقضايا األحوال الشخصية ومراعاة •

عند تحديد مبلغ النفقة ، أو عند مالحظة الوالية التعليمية وتغليب مصلحة الطفل عند اختيار المدارس التى 
  يعرضها األب واألم .

عدم تغيير سن الحضانة حيث أن األباء تريد تقليص سن الحضانة ألسباب متعلقة بمسكن الحضانة أو بالنفقة  •
  ما أن من مصلحة األطفال أن يكونوا مع أمهاتهم في هذا السن.، ك

ضرورة أن يتناول اإلعالم كل ما يتعلق بالمرأة بطريقة أكثر وعيًا فيجب الرجوع للكثير من اإلحصائيات التي  •
 توضح الكثير من المؤشرات المتعلقة بهذه القضايا ، فهناك دراسة قام بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة
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واإلحصاء كشفت عن أن خالل الخمس سنوات األخيرة وصلت حاالت الطالق الغيابي من جانب الرجل إلى 
  % فقط.3% بينما حاالت الخلع وصلت إلى 68

  

ردًا علـى قـانون األحـوال الشخصـية  2012إبريـل  27قامـت جمعيـة نهـوض وتنميـة المـرأة بإصـدار بيـان فـي  ثانيًا:
، تحــذر فيــه مــن غضــب المــرأة المصــرية فأوالدهــا خــط 2012إبريــل  29عب يــوم الجديــد الــذي سيناقشــه مجلــس الشــ

أحمر......وعدم وجود تمثيل لها  داخل البرلمان وعلى الساحة السياسية بعـد الثـورة ال يعنـى أنهـا غيـر قـادرة علـى 
ومــدى دســتوريتها  الواليــة التعليميــة) الموجــودة حاليــاً  -الرؤيــة -حمايــة أبنائهــا، وأوضــح شــرعية القــوانين (الحضــانة

وأسباب صدورها نتيجة للدراسات واألبحاث التي تم إجرائها وأسفرت عن ما تعانيه المرأة المصرية، فهي لم تصـدر 
  دون الرجوع للمصادر الفقهية والشرعية والدراسات االجتماعية أيضًا.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بتناولها لقضايا  نتائج عامة للمرصد اإلعالمي للصحف والمجالت محل الرصد فيما يتعلق
  المرأة:

  

 متعلقة قضايا لستة الرصد محل والمجالت للصحف اإلعالمي التناول تحليل نتائج خلصت
 النتائج من عدد إلى 2012 يونيو شهر وحتى 2011 أكتوبر من الفترة خالل وذلك بالمرأة،
 بالصحف المتعلقة النتائج األول المحور أساسيين، محورين إلى النتائج تقسيم وتم العامة،

  .تحليلها تم التي بالقضايا المتعلقة النتائج الثاني والمحور الرصد، محل والمجالت
  

  :الرصد محل والمجالت بالصحف المتعلقة النتائج :أوالً 
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 لكافة الرصد، محل والمجالت للصحف الكمي التناول يوضح التالي البياني الرسم -
 :تحليلها تم التي القضايا

  
  
  
  
  

 :الشروق جريدة
 في جاءت الشروق جريدة أن وجدنا الرصد محل والمجالت للصحف تحليلنا خالل من -

 المرأة بقضايا الكيفي االهتمام حيث من والثانية الكمي االهتمام حيث من األولى المرتبة
 أي مادة، 573 أصل من مادة 118 الشروق جريدة نشرته ما فمجموع الرصد، محل
 %).20.5( بنسبة

  

 محل القضايا من لقضيتان الكمي التناول حيث من األولى المرتبة في الشروق وجاءت
 .الفتيات سحل وقضية الجنسي، التحرش قضية: وهم الرصد

  

 حيث أن جريدة الشروق جاءت في المرتبة األولى من حيث االهتمام الكمي والكيفي -
% من إجمالي المواد المنشورة عن 22.22التحرش الجنسي، ونشرت الشروق  قضيةب

 التحرش في الصحف محل التحليل.
 

ولم تكتفي الشروق بنقل الظاهرة داخل مصر فقط بل عملت على نقل ما يحدث في   -
العالم ونحن نرى أن هذه المعالجة كانت إيجابية جدًا من الشروق ألنها عرضت القضية 
على أنها موجودة في كافة دول العالم وأكثرها تقدمًا مثل أمريكا ووجودها في مصر 
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مصر بل يعني ضرورة الرصد والتصدي لهذه  والتحدث عنها ال يعني تشويه سمعة
 الظاهرة. 

 

أولت اهتمامًا خاصًا للقضية وعملت على إبراز موادها من خالل فرد المساحات الكبيرة  -
 لها، واستخدام األلوان في العناوين والصور.

  

 والكيفي الكمي االهتمام حيث من األولى المرتبة في جاءت الشروق صحيفة وأيضاً  -
%) 95( بنسبة إيجابي للقضية الشروق تناول كان حيث" الفتيات سحل" قضية لتناول
 الجانب بتناول اهتمامها" الفتيات سحل" لقضية الشروق تناول في المميزة األشياء ومن

 إلى أدت الحرائر جمعة سلمية أن تقرير في الشروق ذكرت حيث للقضية االقتصادي
 بتناول الشروق اهتمام مدى يظهر وهو المصرية، البورصة أسهم في ملحوظ ارتفاع
 دعم على تساعد النساء تظاهرات سلمية أن يظهر وأيضاً  مختلفة زوايا من القضية

 .البعض يدعي كما الدولة حال وقف وليس االقتصاد
  

 فهي األخبار خالل من العذرية كشوف قضية أحداث كافة بمتابعة الشروق اهتمت كما -
 من خبراً  14 نشرت حيث العذرية كشوف قضية حول األخبار نشر في األولى الصحيفة
 والمجالت الصحف في القضية عن المنشورة األخبار من% 40 نشرت أي ،35 إجمالي
 .الدراسة محل

 

 

 

 

 

 :اليوم المصري جريدة
 بقضايا والكيفي الكمي االهتمام حيث من الثانية المرتبة في جاءت اليوم المصري جريدة -

 573 أصل من مادة 116 اليوم المصري جريدة نشرته ما فمجموع الرصد، محل المرأة
  %).20.2( بنسبة أي مادة،

  

 ثالث في والكيفي الكمي التناول حيث من األولى المرتبة في اليوم المصري وجاءت -
 العذرية، كشوف وقضية القاصرات، زواج قضية: وهم الرصد محل القضايا من قضايا
 .للدستور التأسيسية اللجنة في المصرية المرأة تمثيل وقضية
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 القاصرات زواج قضيتي تناول في فقط الكمية الناحية من األولى اليوم المصري تكن ولم -
 اليوم المصري اهتمت حيث الكيفية الناحية من أيضاً  األولى كانت بل العذرية وكشوف

الحظنا من خالل تحليلنا لتقارير المصري  العذرية كشوف قضية في فمثالً  بالقضيتين
اليوم أنها اهتمت بمتابعة مراحل القضية كلها ابتدءًا من نقد منظمة هيومان رايتس ووتش 
لكشوف العذرية مرورًا بحكم محكمة القضاء اإلداري بوقف الكشوف ثم حكم المحكمة 
العسكرية ببراءة المتهم وانتهاءًا بالوقفات التضامنية ورفض القوى المدنية لحكم براءة 

نشر معظم التقارير على مساحات كبيرة وبعناوين واضحة وهو ما  الطبيب المجند، وتم
 يعكس اهتمام المصري اليوم بالقضية والعمل على إبرازها للقراء.

  

وجدنا أيضًا من خالل تحليلنا لمقاالت المصري اليوم أن جميع المقاالت كانت لكتاب  -
الموجي، والكاتب مرموقين ولهم جمهورهم العريض ومنهم د.نوال السعداوي، ود.سحر 

 عالء األسواني.
 

 تعليقاً  تضع دائماً  كانت أنها المختلفة للقضايا اليوم المصري معالجة في المميز ومن -
 التعليق أو الصورة شرح يجب ألنه مميز صحفي إجراء وهو المنشورة الصور تحت
 .للقارئ صحيح بشكل الصحيفة تريدها التي الرسالة تصل حتى عليها

  
 

 :األهرام جريدة
 فتأتي الرصد محل المرأة بقضايا والكيفي الكمي االهتمام حيث من الثالثة المرتبة في أما -

 %).13( بنسبة أي مادة 75 األهرام نشرت حيث األهرام جريدة
  

 من واحدة لقضية الكمي التناول حيث من األولى المرتبة في األهرام جريدة وجاءت -
 .المرأة قضايا تجاه البرلمان أداء قضية: وهي الرصد محل القضايا

  

حيث كانت األهرام الجريدة األكثر اهتمامًا برصد أداء مجلس الشعب حول قضايا المرأة،  -
 %.20مادة صحفية عن القضية بنسبة  18حيث نشرت 

  

كذلك جاءت األهرام في المرتبة األولى من حيث االهتمام الموضوعي بالقضية حيث  -
%)، ولم 5.5%)، وسلبية بنسبة (94.5إيجابية بنسبة (جاءت معالجة األهرام للقضية 
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تنشر األهرام مواد محايدة على الرغم من محاوالتها في الملف أن تظهر وجهات النظر 
 المختلفة إال أن الجانب اإليجابي طغى على الجانب السلبي.

  

لب ولم تكتفي جريدة األهرام باالهتمام الكمي في التناول فقط بل اهتمت بتنوع القوا -
قوالب صحفية مختلفة وهم  7الصحفية المستخدمة في معالجة القضية حيث استخدمت 

 الخبر والتقرير والتحقيق والمقال والصورة والملف وبريد القراء.
 

ولكن يؤخذ على األهرام عدم الدقة في اختيار العناوين المالئمة للموضوعات المنشورة  -
 بها حول هذه القضية.

  

 

 :السابع اليوم جريدة
 والكيفي الكمي االهتمام حيث من رابعةال المرتبة في فتأتي السابع اليوم جريدة أما -

 %).11( بنسبة أي مادة، 63 نشرته ما فمجموع الرصد، محل المرأة بقضايا
 

 :الوفد جريدة
 ما فمجموع الكيفي،و  الكمي االهتمام حيث من الخامسة المرتبة في جاءت الوفد جريدة -

 %).10( بنسبة أي مادة 57 الوفد جريدة نشرته
  

 حزب مصالح تخدم التي المواد على األساس في انصب الوفد اهتمام أن الحظنا ولكننا -
 .المصرية المرأة مصالح وليس الوفد

 

  :األخبار جريدة
 

 المرأة بقضايا والكيفي الكمي االهتمام حيث من السادسة المرتبة في تأتي األخبار جريدة -
 %).9.7( بنسبة أي مادة، 56 األخبار جريدة نشرته ما فمجموع الرصد، محل

 

 أو الرسمية المصادر على اعتمدت الرصد محل للقضايا تناولها في األخبار جريدة -
 فمثالً  أخرى مصادر على تعتمد ولم للقضايا تحليلها في الحكومية المصادر أدق بمعنى
 هيئة رئيس – المرسي عادل/ اللواء على اعتمدت العذرية كشوف لقضية تناولها في
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 سميرة على تعتمد لم حين في األخبار في للمعلومات أساسي كمصدر العسكري القضاء
 .الضحية إبراهيم

  
  :الجمهورية جريدة

 حيث الجمهورية جريدة تأتي والكيفي الكمي االهتمام حيث من السابعة المرتبة وفي -
 .%)7.3( بنسبة وذلك مادة 42 نشرت

 
  :الدنيا ونصف حواء مجلتي

 

 نشرت حيث حواء مجلة فتأتي والكيفي الكمي االهتمام حيث من الثامنة المرتبة في أما -
 .%)4( بنسبة وذلك مادة 23

 

 وذلك صحفية مادة 11 نشرت حيث التاسعة المرتبة في الدنيا نصف مجلة تأتي بينما -
 .%)1.9( بنسبة

  

 في تساوا كالهما أن إال نسويتان مجلتان وحواء الدنيا نصف من كال أن من الرغم وعلى -
 المرتبة وهما متأخرتان مرتبتان في جاءا حيث الرصد، محل المرأة بقضايا اإلهتمام عدم

  .الرصد محل بالقضايا االهتمام حيث من وكيفياً  كمياً  التاسعة والمرتبة الثامنة
  

 محل بالقضايا اهتماماً  األكثر هي تكون أن يجب كان الذي الوقت في حواء فمجلة -
 يتوجب فكان مصر، أرض على وامرأة فتاة كل وتمس هامة نسائية قضايا ألنها الرصد
 قائمة على تكون أن ،1955 عام إلى إنشائها يرجع والتي نسوية مجلة أعرق على

 حواء فمجلة لها، المساحات وتفرد القضايا هذه بتحليل تنفرد التي والمجالت الصحف
 على تقتصر ال المرأة فقضايا النشر، في وأولوياتها اهتماماتها مراجعة إعادة إلى تحتاج

 ضد والعنف السياسية المرأة مشاركة هذا كل من األهم بل والصحة والمطبخ الموضة
 .القضايا لهذه الداعمين أولى الدنيا ونصف حواء تكون أن يجب والتي ، المرأة

 

 التـي الرصـد صـحف ضـمن الوحيـدة المجلـة هـي حواء مجلة أن الغريبة األشياء من فمثالً  -
 حـق فـي جريمـة أنهـا علـى الجنسـي التحرش قضية تتناول ولم للمتحرشين مبررات أوجدت
  .المرأة
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 :اليوم أخبار جريدة

 بقضايا والكيفي الكمي االهتمام حيث من لعاشرةا المرتبة في تأتي اليوم أخبار جريدة -
 %).1.3( بنسبة أي مادة، 8 الجريدة نشرته ما فمجموع الرصد، محل المرأة

 

 التناول حيث من اآلخيرة والقبل األخيرة المرتبة في اليوم أخبار جريدة جاءت حيث -
 عدم في الثانية المرتبة اليوم أخبار تحتل وبهذا ،المرصد قضايا لجميع والكيفي الكمي

  .بالمرأة المتعلقة القضايا بتناول االهتمام
  

  

  :الخير صباح مجلة
 

 االهتمام في األخيرة المرتبة احتلت حيث الخير صباح مجلة كثيراً  عنها تختلف ولم -
 االهتمام عدم في األولى المرتبة تحتل بهذا وهي ،الرصد محل بالقضايا والكيفي الكمي
 القضايا كافة في الخير صباح مجلة نشرته ما فمجموع بالمرأة، المتعلقة القضايا بتناول

 %).0.69( بنسبة وذلك ،573 أصل من مادة 4
  

  :تحليلها تم التي بالقضايا المتعلقة النتائج :ثانياً 
  

 كافة في الرصد، محل القضايا من قضية لكل الكمي التناول يوضح التالي البياني الرسم -
 :تحليلها تم التي الصحف

 
 

: أوالً 

 :الفتيات سحل لقضية العامة النتائج
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 بقضية والمجالت الصحف اهتمام أن وجدنا الدراسة محل للقضايا تحليلنا خالل ومن -
 في والتحقيق بالتحليل االهتمام أن فوجدنا ،فقط الرصد مرحلة عند توقف الفتيات سحل
 القضية هذه حول المنشورة والحوارات التحقيقات نسبة أن حيث محدوداً  كان القضية هذه
 .والتقارير باألخبار مقارنة جداً  قليل

 

 %).15( بنسبة وذلك الكمي التناول في الثانية المرتبة احتلت القضية هذه أن كما -
  

 وقوع وقت وهو 2011 ديسمبر شهر خالل الفتيات سحل قضية في النشر اقتصرو  -
 من% 95 نشرت حيث تحديداً  ديسمبر 30 إلى 21 من األيام وخالل بل األحداث
 .تحديداً  الفترة هذه في القضية حول المنشورة الصحفية المواد

  

 وشهر ،%4.5 بنسبة وذلك 2012 يناير شهر خالل فكانت المنشورة المواد باقي أما -
 القضية بمتابعة المختلفة والمجالت الصحف اهتمام عدم يعكس مما ،%0.5 بنسبة مايو

 نجد ولم العسكري المجلس ضد الفتيات رفعتها التي الدعاوى أحد يتابع فلم وتداعياتها
 حدث ماذا لمعرفة الحدث وقوع من فترة عقب الفتيات تلك مع الحوارات إجراء يتابع أحد

 الفتيات إحدى غادة مع واحد حوار مثالً  نجد فلم نتائجها؟، وما الدعاوي تلك بخصوص
 .الجنود قوات على باالعتداء متهمة وكانت سحلن اللواتي

  

 عشر اإلحدى في الفتيات سحل قضية عن المنشورة الصحفية المواد إجمالي أن كما -
 بنسبة وهذا إيجابي موضوع 169 ُنشر حيث إيجابية الرصد محل ومجلة جريدة

 ،%)8.5( بنسبة وهذا محايد بشكل الموضوع تناولت مادة 17 ُنشر بينما ،%)85.5(
 غالبية أن سبق مما ويتضح ،%)6( بنسبة وهذا فقط مادة 12 السلبية المواد وجاءت
 الصحفية المعالجة وكانت سحلهن تم اللواتي الفتيات صف اتخذت الصحفية المواد
 .إيجابية عام بشكل للقضية

  

 المواد كانت حيث الفتيات سحل قضية تناول في سلبية األكثر هي الوفد جريدة وكانت -
 ،%)69.2( بنسبة إيجابي القضية هذه بخصوص الجريدة تناولتها التي الصحفية
 كان الوفد جريدة اهتمام أن حيث ،%)19.23( بنسبة وسلبي ،%)11.5( بنسبة ومحايد
 .الفتيات سحل بقضية وليس وباالنتخابات الحزب أخبار على أكثر منصب
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" األمة شرف" مقال ومنها سلبي بشكل القضية تتناول لمقاالت الوفد نشر بخالف هذا -
 الصحفي المقال أن تأكيدنا ومع كبيرة، مساحة على ُنشر والذي جابر، لميس.د للكاتبة
 السياسة مع متوافق يكون أن يجب أيضاً  ولكنه الجريدة رأي وليس كاتبه رأي عن يعبر

 سحل أن وهو الكاتبة رأي من رأيها الوفد جريدة أن معناه وهذا للصحيفة، التحريرية
 لكاتبة وهو المقال هذا نشر أن كما العلمي، المجمع حرق من أهم ليس وتعريتهن الفتيات
 تم التي الفتاة مع مصر نساء كافة ليس أن للقارئ انطباع يعطي لرجل وليس سيدة
 .وتعريتها سحلها

 

 هذا ُنشر حيث النقاش، أمينة/ للكاتبة" النساء عليه تحتج أن يجب الذي" مقال وأيضاً  -
 آنذاك، البرلمانية االنتخابات على يركز وكان كبير وبعنوان كبيرة مساحة على المقال
 وهو إليه وأشرنا سبق ما على يؤكد كبيرة مساحة على ونشره المقال بهذا الوفد واهتمام
 .المسحولة الفتاة بقضية وليس الشعب مجلس وبإنتخابات الحزب بأخبار الوفد انشغال

  

 والنساء الفتيات مع أنه من الرغم على ضعيف تحقيق الوفد نشرته الذي الوحيد والتحقيق -
 يؤكد أيضاً  وهذا التناول، في والتعمق التحليل من بنوع القضية تناول يحاول لم ولكنه
 واهتمامها الموضوعية الناحية من الفتيات سحل بقضية الوفد جريدة اهتمام عدم على
 .الكمية بالناحية أكثر

  

 النسائية المسيرة حول ُنشر الذي الخبر أن للقضية األخبار جريدة تناول في الحظنا كما -
 أن من الرغم على" األمن انتهاكات لرفض بالتحرير مصر لنساء مسيرة" بعنوان كان

 تشويش من نوع وهو األمن وليس العسكري المجلس انتهاكات لرفض كانت المسيرة
 وقوات الداخلية ضد القضية يحول مما الكلمات بعض استبدال خالل من العام الرأي
 أن من الرغم على صغيرة مساحة على الخبر وُنشر العسكري، المجلس وليس األمن
 .كبيرة مساحة على ُنشر مصر لنساء العسكري اعتذار عن المنشور الخبر

  

 األخبار جريدة أن خالله من الحظنا األخبار نشرته الذي الصحفي المانشيت أن كما -
 التي النسائية المسيرات أو الفتاة بسحل اهتمامهم من أكثر العسكري باعتذار اهتمت
 من األول الجزء في كبير) حجم( بنط استخدام في جلياً  يظهر وهذا بذلك، نددت

 المظاهرة جاءت بينما العسكري، بإعتذار والخاص معه األحمر اللون واستخدام المانشيت
 .صغير وبحجم األسود وباللون المانشيت ذيل في النسائية
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 في فجاءوا الدنيا نصف ومجلة الخير صباح ومجلة اليوم أخبار جريدة من كل أما -
 موضوع نشروا حيث بالقضية، والكيفي الكمي االهتمام حيث من األخيرة قبل المرتبة
 نصف ومجلة ،" تقرير"  الخير صباح ومجلة ،" مقال"  اليوم أخبار القضية، عن واحد
 كجريدة عريقة جريدة مع تتناسب وال كافية وغير هزيلة معالجة وهي ،" تقرير" الدنيا
 مع تتناسب ال وبالطبع الخير، صباح مجلة بتاريخ مجلة مع تتناسب وال اليوم أخبار
 وجدنا ولكن القضية، حجم مع تتناسب ال وأيضاً  الدنيا، نصف مجلة بحجم نسوية مجلة
 المقال من واهتماماً  عمقاً  أكثر كان الخير صباح مجلة تقرير أن تحليلنا خالل من

 .الدنيا نصف مجلة في المنشور والتقرير اليوم، أخبار جريدة في المنشور
  

ومن األشياء الملفتة في تحليلنا لقضية سحل الفتيات أن مجلة حواء لم تتناول القضية وال  -
في  بموضوع واحد متصدرة بذلك المرتبة األخيرة في االهتمام الكيفي والكمي بالقضية،

الوقت الذي كان يجب أن تكون هي األكثر اهتمامًا بالقضية ألنها قضية نسائية هامة 
  وتمس كل فتاة وامرأة على أرض مصر.

  

ومما سبق نجد أن كافة الصحف محل الرصد تبنت الجانب النسوي في تناولها  -
م ، وكان محررو جريدة "األهرام"، و"الشروق"، و"اليو ومعالجتها لقضية سحل الفتيات

السابع" هم األكثر تأييدًا للقضية، بينما جاءت مجلة حواء على قائمة الصحف والمجالت 
 التي أغفلت القضية بعدم النشر عنها مطلقًا.

 
 
  

 

 :القاصرات زواج لقضية العامة النتائج: ثانياً 
 والمجالت الصحف تناول في الكمية الناحية من اهتماماً  األقل القضية كانت حين في -

 %).1.5( بنسبة وذلك اآلخيرة المرتبة في جاءت حيث القاصرات زواج قضية هي
 

 لم والمجالت الصحف أن إال وخطورتها أهميتها من الرغم على القاصرات زواج فقضية -
 حول نشرت التي الصحفية المواد أن حيث الكمية، الناحية من الكافي االهتمام بها تهتم
 والمجالت الصحف كافة في القضية حول نشره تم ما فمجموع جدًا، محدودة القضية هذه
 عنها المنشورة الصحفية المواد قلة من الرغم على ولكن فقط، موضوع 20 الرصد محل
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 التحقيق كان حيث فقط برصدها تكتفي ولم القضية هذه بتحليل اهتمت الصحف أن إال
 .القضية هذه لعرض استخدامها تم التي الفنية القوالب أكثر هو

 11 المرصد هذا في بتحليلها نقوم التي والمجالت الصحف مجموع أن من الرغم وعلى -
 زواج قضية يتناولوا لم الدراسة محل والمجالت الصحف من 3 أن وجدنا ومجلة جريدة

 على الدراسة محل والمجالت الصحف اجمالي من% 27 بنسبة أي تماماً  القاصرات
 خاصة الخطورة غاية في ظاهرة وهي مجتمعنا في منتشرة ظاهرة أصبحت أنها من الرغم
 بل وبيعهن الرقيق تجارة من المصريات الفتيات يحمي لم والذي الجديد الدستور مع

 .دستوري اآلن الفتيات بيع فأصبح أهليهن على األمر سيسهل

والصحف والمجالت التي لم تعطي للقضية أي اهتمام ولم تنشر عنها شيئًا هي: جريدة  -
  اليوم، ومجلة صباح الخير.الوفد، وجريدة أخبار 

وعلى الرغم من أن كال من نصف الدنيا وحواء مجلتان نسويتان إال أن كان هناك فارق  -
 كبير بين معالجة مجلة نصف الدنيا ومجلة حواء للقضية.

  

فمجلة نصف الدنيا جاءت في مقدمة الصحف والمجالت من حيث االهتمام بالقضية،  -
متخصصة وعرضت كافة اآلراء الدينية  كما اعتمدت نصف الدنيا على مصادر

واالجتماعية والنفسية التي ترفض الزواج المبكر وتؤكد خطورته على الفتاة وعلى أبنائها 
في المستقبل، كما استخدمت األلوان والعناوين الرئيسية والثانوية في التحقيقات والصور 

 إلبرازها.

 

أنها لم تعطي اهتمامًا خاصًا لهذه  أما مجلة حواء وعلى الرغم من أنها مجلة نسوية إال -
القضية فهي لم تختلف في معالجتها الكمية مع األهرام والجمهورية حيث نشرت مادتان 
فقط عن القضية، كما أن معالجتها الكيفية للقضية كانت ضعيفة جدًا فلم تهتم بتحليل 

  القضية أو االعتماد على مصادر متخصصة في تناول القضية.

 والمجالت الصحف كافة أن هو القاصرات زواج لقضية الصحفي لتناولا يميز ما ولكن -
 .الفتاة حق في وجريمة سلبية ظاهرة أنه على للفتيات المبكر الزواج ظاهرة تناولت
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 :العذرية كشوف لقضية العامة النتائج: ثالثاً 
 بقضية والمجالت الصحف اهتمام أن وجدنا الدراسة محل للقضايا تحليلنا خالل ومن -

 والتحقيق بالتحليل االهتمام أن فوجدنا ،فقط الرصد مرحلة عند توقف ،العذرية كشوف
 هذه حول المنشورة والحوارات التحقيقات نسبة أن حيث محدوداً  كان القضية هذه في

 .والتقارير باألخبار مقارنة جداً  قليل القضية
 

 السلبية المواد على العذرية كشوف قضية تناولت التي اإليجابية المواد نسبة تفوقت ولكن -
 كشوف قضية عن المنشورة اإليجابية للمواد كانت الغالبية أن فنجد القضية، هذه في

 المحايدة المواد نسبة جاءت بينما ،%)71( كانت المختلفة الصحف في العذرية
 محل الصحف فكافة ،%)12( نسبتها السلبية والمواد ،%)17( الصحف عن المنشورة
 فهي الجمهورية جريدة عدا فيما السلبية المواد من أكثر إيجابية مواد نشروا الرصد
 كشوف قضية حول اإليجابية المواد من أكثر سلبية مواد نشرت التي الوحيدة الجريدة
 .العذرية

 

/ اللواء على اعتمدت أنها للقضية األخبار جريدة لتناول تحليلنا خالل من والحظنا -
 في للمعلومات أساسي كمصدر العسكري القضاء هيئة رئيس – المرسي عادل

 .الضحية إبراهيم سميرة على تعتمد لم حين في األخبار
 

 أجرتهما اللذان الحواران أن للقضية األخبار تناول في أيضاً  الملفتة األشياء ومن -
 أن يعكس وهذا المتهم الطبيب وأحدهم عسكرية مصادر مع كانا األخبار جريدة
 الصحف فكافة العذرية كشوف ضحايا الفتيات وليس الطبيب موقف اتخذت األخبار
 بإجراء اهتمت التي األخبار جريدة إال الضحايا ورشا سميرة مع حوار بإجراء اهتمت
 .المتهم الطبيب مع حوار

 

أما جريدة األهرام فلم تتناول القضية مطلقًا قبل صدور حكم القضاء اإلداري بوقف  -
األهرام كانت تغفل القضية تمامًا إلى أن ظهر قرار كشوف العذرية، وهو ما يؤكد أن 

يدين كشوف العذرية، والحظنا أن األهرام عندما نقلت خبر قرار حكم القضاء اإلداري 
اهتمت بعرض الحكم واسم نائب رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم، كما اهتمت 

غير قابل بنشر رد فعل رئيس هيئة القضاء العسكري والذي أكد على أن هذا الحكم 
للتنفيذ ألنه ال يوجد قرار يقضي بالكشف عن العذرية في الئحة السجون العسكرية، 
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في الوقت الذي اهتمت فيه الصحف األخرى مثل اليوم السابع والمصري اليوم 
والشروق بنشر رد فعل سميرة إبراهيم والمظاهرات احتفاًال بالقرار مما يؤكد أن األهرام 

ة الحاكمة ولم تهتم بالمجني عليها حتى في الخبر الذي اتخذت كعادتها صف السلط
 أدان العسكر.

 

 نشرت حيث بالقضية الكمي االهتمام حيث من األخيرة المرتبة في حواء مجلة وتأتي -
 سميرة عن عام بشكل تحدث ألنه محايد التقرير هذا وكان القضية عن واحداً  تقريراً 
 للقضية حواء معالجة تكن ولم ،2011 لعام الشخصيات أقوى من كواحدة إبراهيم
 لم هذا من الرغم وعلى نسوية مجلة حواء فمجلة مخزية كانت العكس على بل مميزة
 انتهاء عقب واحد بتقرير سوى المختلفة مراحلها عبر العذرية كشوف قضية تتناول
 .أجنبية صحيفة من ونقلته القضية

 
 

 :الجنسي التحرش لقضية العامة النتائج: رابعاً 
  بقضية والمجالت الصحف اهتمام أن وجدنا الدراسة محل للقضايا تحليلنا خالل ومن -

 والتحقيق بالتحليل االهتمام أن فوجدنا ،فقط الرصد مرحلة عند توقف الجنسي التحرش
 هذه حول المنشورة والحوارات التحقيقات نسبة أن حيث محدوداً  كان القضية هذه في

 .والتقارير باألخبار مقارنة جداً  قليل القضية
  

التحرش الجنسي وجدنا أنها اهتمت  جريدة الشروق لقضية من خالل تحليلنا لتناولو  -
بالظاهرة كمًا وكيفًا، حيث احتلت الشروق موقع الصدارة في االهتمام بقضية التحرش 

% من إجمالي المواد المنشورة عن التحرش في 22.22الجنسي، ونشرت الشروق 
 الصحف محل الرصد.

 

ولم تكتفي الشروق بنقل الظاهرة داخل مصر فقط بل عملت على نقل ما يحدث في   -
العالم ونحن نرى أن هذه المعالجة كانت إيجابية جدًا من الشروق ألنها عرضت القضية 

ووجودها في مصر ، على أنها موجودة في كافة دول العالم وأكثرها تقدمًا مثل أمريكا 
عة مصر بل يعني ضرورة الرصد والتصدي لهذه والتحدث عنها ال يعني تشويه سم

 الظاهرة. 
 

 األهرام أن الجنسي التحرش لقضية الصحف معالجة في الملفتة األشياء من وأيضاً  -
" بالتحرير مالبسها من المانية تجريد بواقعة تحقيقاتها تبدأ النيابة" بعنوان خبر نشرت
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 األجنبية الفتاة دخول على المتظاهرين من رفض أنه على الحادث األهرام وعرضت
 وتم ،!بها للتحرش وليس الميدان من إلخراجها مالبسها من جذبوها الشباب وأن للميدان
 نفس فنشرت الشروق جريدة أما صغير، وبعنوان صغيرة مساحة على الخبر نشر

 بها التحرش تم الفتاة أن الشروق قالت حيث تماماً  مختلفة بتفاصيل ولكن الحادث
 قالته ما عكس وهو...للفتاة عرض هتك بل فقط اعتداء يكن لم وأنه عليها واالعتداء
 حتى به المنشور الخبر دقة عدم يعلن أو منهم أياً  يعتذر ولم الحادث، نفس عن األهرام
 التخبط من حالة يعكس كما األخبار نقل في الدقة تحري عدم يعكس أمر وهو اآلن

 .اإلعالم وسائل بعض منها تعاني التي اإلعالمي
 

في تناولها لهذه القضية بأنها نشرت أخبار مختلفة لم تتطرق  اليوم السابعكما تميزت  -
إليها مثيالتها من الصحف حيث لم تركز على حوادث التحرش في ميدان التحرير بل 
ركزت على حوادث التحرش التي تحدث يوميًا في الشارع المصري، وأيضًا انفردت اليوم 

 ر شكاوي السيدات من التحرش بهن في اللجان اإلنتخابية.السابع بنشرها لخب
  

% من المواد الصحفية التي 50وبشكل عام جاءت معالجة اليوم السابع محايدة حيث أن  -
% 41.7تنقل األخبار كما هي، و و نشرتها اليوم السابع عن القضية كانت محايدة 

 % كانت سلبية.8.3كانت إيجابية، و 
  

وتساوت مجلة حواء مع جريدة األخبار وجريدة الوفد من حيث المعالجة الكمية حيث  -
موضوعات عن القضية، وهو ال يتناسب مع توجه كل منهم فمجلة  4نشر كل منهم 

حواء مجلة نسائية مصرية لها تاريخ طويل ومتخصصة في قضايا المرأة، وكان يجب 
ألسبوعية الغير متخصصة في شئون أن تختلف تغطيتها عن باقي الصحف اليومية وا

المرأة، فكان يجب أن تكون أعمق وأن تتناول الظاهرة من مختلف الزوايا التي تنقل 
 للمجتمع صورة صحيحة للمرأة بأن من تتعرض للتحرش ليست هي المذنبة بل الضحية.

 

كانت معالجتها للقضية لألسف سلبية حيث أنها نشرت ثالثة تحقيقات،  ومجلة حواء -
ول منهم أوجد أسباب ومبررات لكبار السن لجعلهم يتحرشون والثاني لم يتناول ظاهرة األ

التحرش بل تناول اإلنفالت األمني واآلثار التي ترتبت عليه من تحرش وبلطجة والثالث 
عن التحرش في المدارس ، فالمجلة ترى أن الحل األمثل لتجنب التحرش بالفتيات في 

سين في المراحل التعليمية المختلفة وهو أمر غير صحيح المدارس هو الفصل بين الجن
وغير منطقي فمن األولى أن يتم تربية النشء على القيم الدينية واألخالقية السليمة 
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وليس الفصل بين الجنسين ألن مثل هذه األفعال من شأنها أن تعمل على تفاقم المشكلة 
ضية التحرش من زاوية لم في الكبر وليس حلها، والغريب هو أن المجلة تناولت ق

يتناولها أحد من قبل وهو التحرش داخل المدارس، بالرغم من أنها لم تنشر أى حوادث 
من قبل حدثت داخل المدارس في أعداد الحقة أو سابقة للموضوع المنشور، ويرجع 
ذلك لرغبتها في تناول الموضوع من زاوية مختلفة، وفي نفس الوقت قدمت حل وهو 

ن األوالد وهو ما يكرس الصورة الذهنية لدى المجتمع بأن الفتاة الضحية فصل البنات ع
هي المشكلة وليست األخالق والتربية السليمة، كما أن الصحف األخرى لم تشر من 

 قريب أو بعيد ألي حوادث تحرش حدثت داخل المدارس.

  
أما الملف فتناول آراء الفتيات وتجاربهن مع التحرش وهو يوحي بإيجابية فكرة الملف  -

ولكن المصادر المتخصصة التي تم االعتماد عليها كانت ترى أن السبب هو الفتاة 
أستاذ الطب النفسي بجامعة األزهر، وكان رأيه أن  –وأنها المذنبة وهو د.عادل المدني 

يشعر بالكبت والحرمان وأكد أن الدفاع يجب أن يكون ما يحدث طبيعي وأن الشباب 
 الفتاة.جانب من 

  

والموضوع الوحيد الذي كان إيجابي بمجلة حواء هو التقرير الذي أعدته داخل الملف  -
القضية معالجة معالجة وبالتالي تكون عن طرق الدفاع عن النفس ضد المتحرشين، 

أن تكون هي المتصدرة لحملة يؤسف لها ألن مجلة حواء مجلة نسوية وكان يجب 
شرسة ضد التحرش وليس العكس، كما أنه رغم إيجابية أن المجلة تنشر طرق الدفاع 
عن النفس ضد المتحرشين إال أنها لم تتطرق إلى أن هناك دور يجب أن تلعبه الدولة 
في مواجهة هذه الظاهرة أو دور لألمن للحفاظ على أمن األفراد أو أن تتبنى قانون 

ش الذي تطالب فيه الحركات بتغليظ العقوبة ضد المتحرش ولكنه ما لم يحدث التحر 
وكانت مفاجأة باعتبار أن مجلة متخصصة في شئون المرأة أولى لها أن تكون صاحبة 

 مبادرة.
  

حيث لم تنشر صباح الخير أي مادة ، مجلة صباح الخير ل أما المرتبة األخيرة فكانت -
هي المجلة الوحيدة ضمن الصحف والمجالت محل صحفية عن قضية التحرش الجنسي و 

التحليل التي أهملت القضية بشكل كامل مما يعكس عدم اهتمامها بواحدة من أهم 
 القضايا التي تخص المرأة وتمثل ضررًا كبيرًا لها.
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 تناولهـــا فـــي النســـوي الجانـــب تبنـــت الرصـــد محـــل الصـــحف أكثريـــة أن نجـــد عـــام وبشـــكل -
 نســــبة كانــــت حــــين فــــي ،%)54,5( بنســــبة وذلــــك الجنســــي التحــــرش لقضــــية ومعالجتهــــا
ـــد بشـــكل الظـــاهرة تناولـــت التـــي الصـــحف  التـــي الصـــحف نســـبة أمـــا ،%)27.27( محاي
 هــم" الشــروق" جريــدة محــررو وكــان ،%)18.18( فكانــت ســلبي بشــكل القضــية تناولــت
 تنـــاول فـــي حياديـــة األكثـــر الســـابع اليـــوم محـــررو كـــان حـــين فـــي للقضـــية، تأييـــداً  األكثـــر
 .الرصد محل القضية

 القضية حول النشر يرتبط لم حيث باالستمرارية الجنسي التحرش قضية في النشر تميز -
 الشهور خالل القضية طرح في توازن هناك كان بل معين بتوقيت أو معين بحادث
 .المختلفة

 

 لوضع التأسيسية الجمعية في المصرية المرأة لقضية العامة النتائج :خامساً 
  :شرف ضيف..الدستور

  

 بقضية والمجالت الصحف اهتمام أن وجدنا الدراسة محل للقضايا تحليلنا خالل ومن -
 عند توقف شرف ضيف..الدستور لوضع التأسيسية الجمعية في المصرية المرأة
 محدوداً  كان القضية هذه في والتحقيق بالتحليل االهتمام أن فوجدنا ،فقط الرصد مرحلة
 مقارنة جداً  قليل القضية هذه حول المنشورة والحوارات التحقيقات نسبة أن حيث

 .والتقارير باألخبار
  

 مــن كبيــر باهتمــام عــام بوجــه" مصــر دســتور لوضــع التأسيســية الجمعيــة" قضــية حظيــت -
 عكـــس ممـــا ،-الرصـــد محـــل تلـــك وخاصـــةً – والخاصـــة القوميـــة الصـــحف مختلـــف جانـــب
 المصـرية المـرأة تمثيـل نسـبة" قضية فإن اآلخر الجانب على ولكن بها، سياسياً  اهتماماً 
 جانــب مــن الكــافي باالهتمــام تحــظَ  لــم خــاص بشــكل "للدســتور التأسيســية الجمعيــة فــي

 هـــذا فــي إعالميـــة إســتراتيجية وجـــود يعكــس مــا وهـــو الرصــد، محـــل والمجــالت الصــحف
 هتمـامبإ ولـيس األولـى بالدرجـة سياسـي هتمـاموبإ عـام بشكل القضية على للتركيز اإلطار
 التـي للقضـايا الصـحفي التنـاول تقليديـة علـى تقـديرنا فـي يدل ما وهو مجتمعي، أو نسوي
 .بها المتعلقة السياسية بالقضايا حيوي بشكل ترتبط والتي المرأة تمس
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 المـــرأة وضـــع عـــن النشـــر بـــين فيمـــا فـــارق هنـــاك أن الرصـــد خـــالل مـــن وجـــدنا كمـــا -
 المصـرية المـرأة تمثيـل نسـبة عن النشر بين وما منه، ومطالبها الدستور في المصرية

 وخاصـةً - الرصـد محـل الصـحف اهتمت بحيث ،الدستور لوضع التأسيسية الجمعية في
 المكتســبات علــى لحفــاظل المــرأة مطالــب برصــد -حــواء مجلــة ارأســه وعلــى منهــا النســائية
 لجمهوريـــة الجديـــد بالدســـتور وغيرهـــا الشخصـــية األحـــوال قـــوانين مجـــال فـــي حققتهـــا التـــي
 التمثيـــل قضـــية تنـــاول فـــي ملحـــوظ بشـــكل االهتمـــام هـــذا تراجـــع حـــين فـــي العربيـــة، مصـــر
 علـى للحفـاظ أهميتهـا مـن الـرغم على الدستور لوضع التأسيسية الجمعية في للمرأة العادل
 المصـــريات، للنســـاء المســـتحقة والحقـــوق المكتســـبات مـــن غيرهـــا وتحقيـــق المكتســـبات هـــذه
 النسـائية المطالـب هـذه لتحقيـق األكبـر الضـمانة هـي كانـت النسـبة هذه أن من الرغم على

  .الجديد الدستور في المرأة مكتسبات على بالحفاظ
  

 الدراسـة محـل الصـحف جانـب مـن حشـد هنـاك يكن لم أنه إستخالص إلى يقودنا وهذا -
 هنــا ونقصــد– للدســتور، التأسيســية اللجنــة فــي للمــرأة العــادل التمثيــل بأهميــة الــوعي لرفــع
 .-العاديين والمواطنة المواطن وعي وأيضاً  المائة لجنة اختيار عن المسئولين وعي رفع

 التأسيسـية اللجنـة في المرأة تمثيل" قضية عن بالنشر الكمي االهتمام درجة أن الحظنا -
 الكيفـي باالهتمـام الدرجـة ذات عـن بالضـرورة يعبِّـر ال الرصـد محل بالصحف" للدستور
 مـن الـرغم علـى -المثـال سـبيل علـى-" اليوم المصري"  جريدة أن بمعنى ، عنها بالنشر
 الكمــي االهتمــام حيــث مــن الدراســة محــل الصــحف بــين مــن األولــى المرتبــة فــي وقوعهــا

 لحياديتهـا نظـراً  بهـا، الكيفـي االهتمـام حيـث مـن األولى بالمرتبة تكن لم أنها إال بالقضية،
 عناصــر بــال ونشــرها الدراسـة محــل القضــية عـن بهــا المنشــورة الصـحفية المــواد أغلــب فـي

 حيــث مــن" اليــوم المصــري" مــن أدنــى مرتبــة فــي" األهــرام" جريــدة كانــت حــين فــي إبــراز،
 علــى ولكنهــا الثانيــة، المرتبــة فــي جــاءت بحيــث الدراســة، محــل بالقضــية الكمــي االهتمــام
 الكيفــي اهتمامهــا حيــث مــن" اليــوم المصــري" جريــدة مــن أعلــى بمرتبــة كانــت آخــر جانــب
 .القضية عن بالنشر

 داخــل الدراســة محــل القضــية عــن الصــحفية المــواد لنشــر المخصصــة المســاحات كانــت -
 .صغيرة والمجالت الجرائد

o عــن المنشــورة الصــحفية المــواد مســاحات كانــت التــي" اليــوم المصــري" جريــدة عــدا 
 .متوسطة" المصري الدستور لوضع التأسيسية اللجنة في المرأة تمثيل"
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o كبيـــرة الصـــحفية للمـــواد المخصصـــة المســـاحات كانـــت التـــي" الســـابع اليـــوم" وجريـــدة 
 محـل القضـية عـن للحـديث المخصصـة الجزئية أن سيجد لها المدقق ولكن عام، بشكل
 الصـحفية المـادة مجمـوع نمـ فقـط أسـطر بضـعة" جـداً  صـغيرة الغالب في كانت الدراسة
 مسـاحة لـه مخصـص الصـحفي الحـوار أو التحقيـق نجـد كنـا المثـال سـبيل فعلى ،" كلها
 فـي المرأة تمثيل نسبة" بقضية يتعلق الذي الجزء ولكن عامة، قضايا عن للحديث كبيرة
 صغيرة مساحة على ُينشر كان الخصوص وجه على "الدستور لوضع التأسيسية اللجنة

 .الصحفية المادة من جداً 

 الصحف بأغلب المستخدمة الصحفية والقوالب األشكال في كبيراً  تنوعاً  هناك يكن لم -
 لوضع التأسيسية اللجنة في المرأة تمثيل نسبة" لقضية تناولها خالل الرصد محل

 هي" السابع اليوم" جريدة وكانت خبري، شكل في أغلبها جاء حيث ،"المصري الدستور
 مستحدث صحفي شكل استخدمت التي الرصد محل الصحف بين من الوحيدة الصحيفة

" الدستور لوضع التأسيسية الجمعية في المصرية المرأة تمثيل نسبة" لقضية تناولها في
 .منه جزء في القضية لتناول صحفي كقالب" اإلعالن" استخدام خالل من.. 

 األول النصف في القضية عن بالنشر قامت الرصد محل الصحف من األعظم السواد -
 نسبة" حول بها المنشورة الصحفية المواد أغلب كانت التي "الوفد" جريدة عدا منها،
 الصفحات في منشورة" المصري الدستور لوضع التأسيسية اللجنة في المرأة تمثيل
 .منها األخيرة

 المرأة لقضية للمرأة المتخصصة الصحف تناول عدم هو حقيقةً  أدهشنا بشكل المالَحظ  -     
 ،أهميتها من الرغم على والكافي المتوقع بالشكل وأبعادها التأسيسية الجمعية في

 غير للقضية الدنيا نصف مجلة تغطية وجدنا كما فقط، مرات 4 تناولته حواء فمجلة
 التأسيسية الجمعية في المرأة تمثيل نسبة عن الحديث تناولت بحيث أيضًا، كافية
 من جزء وفي عنها، النشر تم مرة 61 ضمن من فقط واحدة مرة مصر دستور لوضع
 تخصص لم كما ، دوريتها أسبوعية يبرره ال الذي األمر وهو ،التحرير رئيسة افتتاحية

 .للنشر والكافية المالئمة المساحات لها

 تتبنى فلمَ  ،"صحفيات" خالل من كان والمحايد القاصر التناول هذا أن أيضاً  الغريب -
!! ومصيرهن؟؟ جنسهن بنات وتخص تمسهن التي القضايا أهم إحدى الصحفيات هؤالء
 قلة هو السبب أم والمجالت؟ الجرائد هذه لكل التحريرية السياسة هو السبب هل.. 
 نجد لم حيث وأهميتها، وجوانبها بالقضية الصحف بهذه والمحررات المحررين لدى وعي
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 قضية تبنت التي الغزالي وفاء/ الصحفية للكاتبة سوى الدراسة محل بالقضية اهتمام
 األسبوعية الجريدة في لها مقالين في" الدستور لوضع التأسيسية اللجنة في المرأة تمثيل"
 متميزة تحقيقات بثالث قمن" األهرام" بجريدة صحفيات 3 جانب إلى ،"اليوم أخبار"

 .شاكر صفاء.أ: ومنهن

 "مصر دستور لوضع التأسيسية الجمعية في المرأة تمثيل" قضية حول النشر تميز -
 القضية عن بالنشر الدراسة محل الصحف بدأت حيث ،2012 مارس شهر في بالكثافة

 يونيو شهر في النشر أيضاً  تميز كما للدستور، التأسيسية للجمعية األول التشكيل بعد
 التشكيل لمساوئ حل بدون ولكن أخرى مرة الجمعية تشكيل إلعادة نظراً  بالكثافة 2012
 استمرارية عدم يعكس مما ومايو، أبريل شهري في النشر كثافة قلت حين في األول،
 .القضية عن النشر ودورية

 

  "أداء البرلمان تجاه قضايا المرأة": لقضية العامة النتائج: سادساً 

 ،%)86( بنســبة إيجــابي كــان "المــرأة قضــايا تجــاه البرلمــان أداء" قضــية تنــاول أن نجــد -
 المــرأة ضــد المصــري البرلمــان أروقــة داخــل يــدور مــا كشــف علــى الصــحف عملــت حيــث

 مختلفـة مجـاالت فـي متخصصة مصادر على الرصد محل والمجالت الصحف واعتمدت
 الشخصـية األحـوال لقـوانين إلغـاء من البرلمان يناقشه ما ضد المصادر أغلب آراء وكانت
 حيــث ،%)9( بنســبة الســلبية المعالجــة كانــت بينمــا ،...الفتيــات زواج ســن خفــض وقــانون
 الرؤيـة أو الخلـع قـانون إلغـاء فـي الشـعب مجلـس مـع كانـت مواد الصحف بعض عرضت

 فيهـــا عرضـــت التـــي المـــواد وهـــي ،%)5( كانـــت المحايـــدة الموضـــوعات نســـبة بينمـــا ،...
 مـــع متخصصـــين آراء علـــى اعتمـــدت حيـــث متـــوازن بشـــكل للقضـــايا والمجـــالت الصـــحف
 تـرفض التي لآلراء عرضت كما بالمرأة، الخاصة القوانين إلغاء في الشعب مجلس طلبات
 .المرأة قضايا تجاه الشعب مجلس أداء وترفض القوانين هذه إلغاء

  

 موضـوعات أغفلـت الصحف أن المرأة قضايا تجاه البرلمان أداء قضية في الحظنا ولكننا -
 ينشــر لــم الــوداع مضــاجعة قــانون مشــروع فمــثالً  الشــعب، مجلــس داخــل طرحهــا تــم هامــة
 حتـى التأكـد عدم إلى هذا يرجع وقد الرصد محل والمجالت الصحف معظم في شيئاً  عنه
 .عدمه من القانون هذا وجود من اآلن
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 حـــول المنشـــورة الموضـــوعات بـــإبراز اهتمـــت والمجـــالت الصـــحف معظـــم أن الحظنـــا كمـــا -
 المختلفــــة اإلبــــراز وســــائل اســــتخدام خــــالل مــــن المــــرأة قضــــايا تجــــاه البرلمــــان أداء قضــــية

 الصـــور معظـــم أن جـــداً  الملفـــت ومـــن األلـــوان، واســـتخدام والمســـاحات والعنـــاوين كالصـــور
 .والقضية الصحفي المتن عن جداً  معبرة كانت القضية هذه في التحقيقات مع المنشورة

  

 :عامة نتائج

 اهتمـام أن وجـدنا الرصـد محـل المختلفـة والقضـايا للصـحف تحليلنا خالل من عام وبشكل -
 القالـب الصحفي الخبر جـاء حيث فقط الرصد مرحلة عند وقف القضايا بمعظم الصحف
 تجـــاه البرلمـــان وأداء الجنســـي، والتحـــرش الفتيـــات، ســـحل: قضـــايا فـــي إســـتخداماً  األكثـــر
 .شرف ضيف للدستور التأسيسية اللجنة في المصرية والمرأة المرأة، قضايا

 ةقضـي فـي التنـاول حيث من األولى المرتبة في جاء الصحفي التقرير أن أيضاً  وجدنا كما -
 .العذرية كشوف

 قضـية هـي الصـحفي التحقيـق خـالل مـن بتحليلهـا الصـحف اهتمـت التـي الوحيدة والقضية -
  .القاصرات زواج

 

  جمعية نهوض وتنمية المرأة في سطور
  

تعمـل فـي  ، 1987فـي عـام 3528أهليه تنمويـة مشـهرة بـرقم جمعية جمعية نهوض وتنمية المرأة، 
، كمـــا تعمـــل فـــي أكثـــر المنـــاطق العشـــوائية ن عامـــًا خمســـة وعشـــرو مجـــال التنميـــة منـــذ أكثـــر مـــن 

والمهمشة في عدد من المحافظات وهي القاهرة والقليوبية وحلوان سابقًا ، وتعتبر أول جمعيـة تثيـر 
لشخصـــية لـــدى النســـاء ا فـــي غيـــاب األوراق الرســـمية والبطاقـــاتمتمثلـــة ال، قضـــية الوجـــود القـــانوني

حيـث تعمــل  ،فـي مصــر ،جمعيـة رائــدة فـى مجــال العمـل األهلـي التنمــويالمعـيالت ألسـر، وتعتبــر 
  ).مستوى صناع القرار و المستوى الميدانى( لى مستويينع

 

  أهداف الجمعية :
تهــــدف الجمعيــــة إلــــي تمكــــين الفئــــات المهمشــــة مــــن الناحيــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة 

جمعيــة للمســتفيدين، وقــد نجحــت مــن البــرامج التــي تقــدمها ال والصــحية مــن خــالل حزمــة متكاملــة
ألــف أســرة فــي منــاطق  60عامــًا فــي تحســين مســتوى معيشــة  25الجمعيــة علــى مــدار أكثــر مــن 

.. ع القــرار ألي سياســات أو قــوانين تميــز ضــد المــرأة.انتعمــل الجمعيــة علــى تنبيــه صــو  عملنــا ،
أفـراد المجتمـع تنظيم المجتمع عن طريق خلق كوادر تكـون هـي حلقـة الوصـل بـين باإلضافة إلي 
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ـــة، و  ـــاءة الجمعيـــات اواألجهـــزة الحكومي ـــدعيم هـــذه رفـــع كف ـــة الشـــريكة عـــن طريـــق تـــدريب وت ألهلي
  الجمعيات.

  

ويميز جمعية نهوض وتنمية المرأة عن غيرها التواجد الدائم في الميدان مع األهالي .. ومنهجيتنا 
في العمل هو االنتشار لتحديد االحتياجات بالمشاركة مع األهالي ثم تلبيه هذه االحتياجات من 

لالحتياج الفعلي... باإلضافة إلي وجود رقابة ومتابعة داخلية دائمة خالل تصميم البرامج وفقًا 
على جميع البرامج الميدانية حيث يقوم كل مدير برنامج بالجمعية بعمل متابعة على باقي البرامج 
األخرى حتى نضمن الجودة والكفاءة في العمل... كما نتقبل شكاوي المواطنين في المناطق التي 

  صندوق مخصص يتقبل هذه الشكاوي والنظر فيها.نعمل بها من خالل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  د.إيمان ضياء الدين بيبرس
  

 التنمية االجتماعية ومستشارة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي.دولية في قضايا النوع و  خبيرة 

  حاصلة على الدكتوراه حول السياسات والبرامج االجتماعية الموجهة للنساء المعيالت ألسر
 جامعة ساسكس بإنجلترا .من 

 اهرة، وقبل أن وهى حاصلة على الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة األمريكية بالق
حصلت على دبلومه في تخطيط المشروعات والتمويل والتنمية من جامعة  تبدأ في الدكتوراه

 برنستون بالواليات المتحدة األمريكية.

 ج في هيئة اإلغاثة األمريكية، واستمرت فيها عشر بعد التخرج مباشرة عملت مسئولة برام
سنوات تدرجت خاللها في الوظائف حتى وصلت إلى منصب مديرة الهيئة. قامت خالل تلك 

 .ي الصعيد وخاصة في المنيا وسوهاج وأسيوط وقناالفترة بأعمال ميدانية كثيرة ف

  ومن خاللها شاركت في سنوات مع هيئة اليونيسيف باألمم المتحدة،  7عملت بعد ذلك لمدة
إعداد وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لمساعدة أطفال الشوارع واألطفال العاملين بالورش 

 والمصانع والمخابز.  
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  عملت كمستشارة وخبيرة بالتنمية االجتماعية وقضايا النوع االجتماعي بالعديد من هيئات
كما عملت مع مؤسسة وهيئة الحريري بلبنان  األمم المتحدة والبنك الدولي واالتحاد األوروبي،

 كمستشارة لقضايا المرأة و المشروعات التي تخص المرأة.  

  بإنشاء جمعية نهوض وتنمية المرأة  هى ومجموعة من زميالتها ، قامت1985وفي سنة
، وذلك بهدف تمكين المرأة المعيلة وأسرتها بالمناطق العشوائية 1987والتي تم إشهارها عام 

 60.000مختلف المجاالت، واستطاعت الجمعية منذ نشأتها حتى األن خدمة أكثر من في 
ألف أسرة في أكثر المناطق المهمشة بمحافظات القاهرة والقليوبية والغربية وجنوب سيناء 

 وحلوان سابقًا.

 وأخر ، أحالم الفتى الصالح ، رات ومن أهمها كتاب بطالت وضحايالها العديد من اإلصدا
قصص النساء والفتيات المصريات إصدار لها كتاب "نساء من الميدان" وهو كتاب يوثق 

 حية لقاءات خالل من وذلك. مباشرة غير أو مباشرة بصورة يناير 25 ثورة فى نشارك الالتى
 مستقبل صنع فى ألدوارهن ورؤيتهن وتوجهاتهن فكرهن، تجسد عميقة وحوارات معهن،
 .الوطن

  التي استطاعت من خاللها تحديد المشكالت التي لها العديد من األبحاث االجتماعية كما أن
تعاني منها الفئات المهمشة وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات هذه الفئات، وبالنسبة 

يتم نشرها بالصحف المختلفة مثل صحيفة األهرام واألخبار فلها العديد منها و لمقاالت ل
ادي والجماهير، وأيضًا مقاالت العربي ونهضة مصر واألهرام االقتص والجمهورية واألهرام

 باللغة واالنجليزية في الهمفنجتون بوست و الدوريات العلمية واألدبية

 .وهى ابنة اإلذاعي الشهير المرحوم ضياء الدين بيبرس 

  ومن خالل مشوار العمل بالمجال التنموي قامت بتنفيذ العديد من المشروعات واألبحاث
بمناطق مهمشة وصعبة االختراق مثل مناطق منشأة ناصر والمعتمدية وزبالين المقطم وكوم 

 .و عزبة ابو قرن و دار السال م وغيط العنب و غيرهم  غراب

  للمرة الثالثة اإلتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية عضو مجلس إدارة كما أنها حاليًا
جلس إدارة اإلتحاد العام للجمعيات والمؤسسات على التوالي بعد فوزها في انتخابات م

 األهلية، وذلك على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

  تعمل حاليًا كرئيسة للمكتب اإلقليمي لمؤسسة أشوكا الوطن العربي ، وكنائبة لرئيس مجلس
ر إدارة منظمة أشوكا العالمية وهى إحدى الهيئات الدولية التي تعمل على إحداث التغيي
 االجتماعي عن طريق تحديد المبدعيين االجتماعيين الرواد في مجاالتهم واالستثمار فيهم. 
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